
Борислав Тодоров, председател на УС на Асоциацията 
на търговците на едра строителна техника:

BG.121357Q/U

Говорим на един език с 
Камарата на строителите

Проведе се заключителната 
пресконференция по проект 
SUSODCO

ИНТЕРВЮ КСБ – ПРОЕКТИ стр. 6-7  стр. 9

Емил Христов
Ренета Николова

Вицепремиерът и 

министър на регионал-

ното развитие и бла-

гоустройството Гроз-

дан Караджов проведе 

работна среща с ръ-

ководствата на Кама-

рата на строителите 

в България и на Българ-

ска браншова камара 

„Пътища“. Събитието 

се състоя в сградата 

на МРРБ. 

В  с р е щ а т а  о т 

страна на министер-

ството  участва ха 

зам.-министър Явор 

Пенчев, началникът на 

кабинета на министъра 

Катерина Граматикова 

и Тодор Василев, пред-

седател на Управител-

ния съвет на Агенция 

„Пътна инфраструкту-

ра“. Камарата бе пред-

ставена от председа-

теля на УС на КСБ инж. 

Илиян Терзиев и членове 

на Управителния съвет. 

От страна на ББК „Пъ-

тища“ присъстваха 

председателят на УС 

на браншовата орга-

низация инж. Стефан 

Чайков и членове на ръ-

ководството. 

На срещата бяха 

обсъдени въпросите, 

свързани с индексация-

та на цените в строи-

телството, разплаща-

нето по договорите за 

текущ ремонт и под-

дръжка и за започване 

на ремонтите по репу-

бликанските пътища.

Очаква се в кратки срокове да бъде прието решение относно индексацията на цените
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19 жилищни блока, по 

които вече са стартира-

ли строително-монтажни 

работи, трябва да бъдат 

завършени през тази го-

дина по Националната 

програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради 

(НПЕЕМЖС). Това съобщи-

ха от Министерството 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то, като посочиха, че още 

10 обекта имат сключени 

договори за инженеринг, 

строителен надзор и ин-

веститорски контрол, но 

без открита строителна 

площадка. Финансиране-

то за изпълнение на СМР 

за 29-те сгради е близо 25 

млн. лв.

От МРРБ информираха, 

че общо 2022 обекта са 

одобрени за финансиране 

по НПЕЕМЖС и имат склю-

чени договори с Българска-

та банка за развитие. Към 

края на 2021 г. в над 99% 

от тях (2010) се реализи-

рат или вече са изпълнени 

дейностите по енергийно 

обновяване.

Данните на министер-

ството показват, че от 

старта на програмата 

до 31 декември 2021 г. са 

въведени в експлоатация 

1939 здания със 129 882 

жилища. Така близо 290 

хил. души вече живеят в 

по-енергийно ефективни 

домове. Само за миналата 

година са подобрени енер-

гийните характеристики 

на 17 сгради с 1414 жили-

ща, в които живеят над 

3000 души. „В област До-

брич са въведени в експло-

атация 4 обекта, което я 

поставя на първо място по 

този показател за 2021 г. 

След нея са Плевен, Сливен 

и Варна с по три сгради, 

а във Видин е завършена 

една. Прогнозно очаква-

ната икономия на енергия 

от обновените жилищни 

сгради през 2021 г. е 8400 

М Wh/годишно“, поясняват 

от МРРБ.

В 20 области – Благо-

евград, Бургас, Велико Тър-

ново, Видин, Враца, Габро-

во, Кърджали, Кюстендил, 

Монтана,  Пазарджик, 

Перник, Пловдив, Разград, 

Сливен, Смолян, Стара За-

гора, Търговище, Шумен, 

Ямбол и Софийска област, 

са приключили обновител-

ните дейности по всички 

обекти.

От министерство-

то отчитат още, че към  

НПЕЕМЖС продължава да 

има засилен интерес. „Тя 

създава заетост и уве-

личава финансовите по-

стъпления както в стро-

ителния сектор, така и 

в транспортния бранш, 

логистичните центрове 

и други. Над 300 фирми 

имат договори за техни-

чески обследвания и за 

обследвания за енергийна 

ефективност. Над 1400 са 

компаниите, които имат 

договори за СМР от нача-

лото на програмата“, за-

явяват от ведомството.

Като резултат от ре-

ализирането на мерките 

за ЕЕ е изведено и подо-

бряването на качеството 

на околната среда вслед-

ствие на спестени емисии 

на парникови газове.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Каним Ви да вземете участие в Извънредно Общо събрание на КСБ, което 

ще се проведе на 31.05.2022 г. от 9.00 часа в конферентна зала „Европа“ –  
Новотел София при следния  

                                                

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на членове на Контролен съвет.

2. Актуализация на бюджета на КСБ за 2022 г.

3. Приемане на предложения за промени в Устава на КСБ, Кодекса за про-

фесионална етика на строителя и Правилника за реда за вписване и водене на 

Централния професионален регистър на строителя.

4. Разни.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

на основание чл.16, ал.13, т.1 и чл. 20, ал.1, т.1 

от Устава на КСБ свиква 

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КСБ

на 31.05.2022 г. от 9:00 ч. в конферентна зала „Европа“ на НОВОТЕЛ СОФИЯ,

бул. „Цариградско шосе“ 115, ет.1

Поканени за участие са: 

• делегатите по право – председателите и членовете на УС и КС на КСБ, 

както и членовете  на КВППЦПРС, които са избрани в нейния състав  като 

представители на редовни членове на КСБ;

• делегатите по избор – представители на избраните за делегати през 

2019 г.  редовни членове на КСБ;

• представители на асоциираните членове на КСБ (само с право на съве-

щателен глас).

Регистрацията на делегатите и на представителите на асоциираните 

членове ще се извършва от 8.30 часа в деня на събранието.

1784 София, ул. Михаил Тенев № 6, Тел.: +359 2 80 62 911; +359 2 80 62 912
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На редовното си за-

седание Министерският 

съвет одобри Споразуме-

нието за партньорство 

на Република България 

за периода 2021 - 2027 г. 

като основа за официал-

но изпращане и завърш-

ване на преговорите с 

Европейската комисия. В 

документа са изложени 

стратегическата ориен-

тация за програмирането 

и условията за ефективно-

то и ефикасно използване 

на Европейския фонд за 

регионално развитие, Ев-

ропейския социален фонд+, 

Кохезионния фонд, Фонда 

за справедлив преход и Ев-

ропейския фонд за морско 

дело, рибарство и аква-

култури в периода 1 яну-

ари 2021 г. - 31 декември 

2027 г. 

От правителствена-

та информационна служба 

припомниха, че Споразуме-

нието премина обществе-

ни обсъждания през октом-

ври 2020 г., юли 2021 г. и 

април 2022 г. „Получавани-

те коментари са намера-

ли отражение в текста на 

документа в зависимост 

от тяхната относимост 

и приложимост и при съо-

бразяване с техническите 

ограничения за обема му“, 

добавят от МС. От ин-

ституцията посочват, че 

приетото решение е ва-

жна стъпка във финализи-

рането на подготовката 

за програмен период 2021 

- 2027 г. и предпоставка за 

окончателното одобрение 

от ЕК на програмните до-

кументи за него.

Георги Сотиров

„В момента се изпълняват ВиК обек-

ти в 15 административни области в 

страната, финансирани и одобрени в 

предходния период на Оперативна про-

грама „Околна среда“ (ОПОС), като в на-

стоящия програмен период се подгот-

вят шест регионални проучвания.“ Това 

каза зам.-министърът на регионалното 

развитие и благоустройството Деляна 

Иванова по време на форума „Подпомага-

не на регионалното инвестиционно пла-

ниране на отрасъл ВиК – етап 2“, органи-

зиран по проект, финансиран от „ОПОС 

2014 - 2020“. Модератор на форума беше 

инж. Иванка Виденова, директор Дирек-

ция „Водоснабдяване и канализация” в 

МРРБ. В събитието участваха специа-

листи от ВиК дружества в страната.

На форума бяха представени постиг-

натите резултати по проекта и изпъл-

нението на дейностите за регионални 

прединвестиционни проучвания за водо-

снабдяване и канализация за областите 

Велико Търново, Габрово, Плевен, Софий-

ска област, Търговище и Хасково. Отче-

тено бе изпълнението на дейностите 

по договорите за надграждане на капа-

цитета на заинтересованите страни в 

отрасъл ВиК. Представени бяха и добри 

практики.

Повече за събитието четете в след-
ващия брой на в. „Строител“.

Росица Георгиева

„Ако няма методика за 

индексация на вече склю-

чени договори за строи-

телство, до две седмици 

Столичната община ще 

обяви нови процедури за из-

бор на изпълнители за те-

кущ ремонт и поддържане 

(ТРП) на уличната мрежа.“ 

Това заяви в интервю за 

в. „Строител“ зам.-кметът 

на София по „Обществено 

строителство“ инж. Ангел 

Джоргов. Той обясни, че 

вече има подадени предиз-

вестия от някои от фир-

мите изпълнители за пре-

кратяване на сключените 

договори за ТРП на път-

на инфраструктура през 

2019 г. Инж. Джоргов при-

помни, че територията на 

столицата е разделена на 

7 зони, в които текущият 

ремонт и поддържането на 

улиците се извършва от 7 

компании. „Много е важно 

индексацията на цените 

в строителството да се 

случи. Повишението е шо-

ково. Законът за общест-

вените поръчки позволява 

анексиране, но никой не 

знае как да го направи“, 

подчерта той.

Зам.-кметът добави, 

че към настоящия момент 

нито възложителите, 

нито изпълнителите мо-

гат да дадат прогноза за 

цената на строителната 

продукция.

Интервюто на инж. 
Ангел  Джоргов  чете-
те в следващия брой на 
в. „Строител”.

Звезда Кошничарова,
ОП на КСБ - Сливен

От 27 до 29 април Сливен е домакин 

на Х Национална среща на главните ар-

хитекти и експертите по устройствено 

планиране от общините. Официалното 

откриване се състоя в зала „Графити“ в 

хотел „Национал Палас“. Организатори на 

форума са Националното сдружение на 

общините в Република България (НСОРБ) 

и „НСОРБ Актив“ ЕООД.

„Сверяването на часовниците за пре-

дизвикателствата и възможните решения 

в работата ни е задължително. Споделя-

нето на проблемите по време на ежегод-

ните срещи на общинските архитекти 

винаги водят до предложения за законода-

телни промени“, каза при откриването на 

срещата Здравко Здравков, главен архи-

тект на София и председател на Посто-

янната комисия към НСОРБ по устройство 

на територията и недвижимо културно-

историческо наследство. В Първата пле-

нарна сесия се включиха зам.-кметовете 

на Сливен Камен Костов и Стоян Марков 

и изп. директор на НСОРБ Силвия Георгие-

ва. Участниците в нея се фокусираха върху 

краткосрочните и дългосрочните промени 

в законодателството, свързано с устрой-

ство на територията, дигитализацията 

на инвестиционния процес и възможност-

ите за финансиране на общинските проек-

ти. В рамките на сесията бяха обсъдени 

и проблемите на общините с намирането 

на подходящи кадри с професионално об-

разование, както и конкретни предизвика-

телства в прилагането на ЗУТ.

Повече по темата четете в следва-
щия брой на в. „Строител“.

Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на София:

Снимка авторът
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От началото на годи-

ната 47-ото Народно съ-

брание (НС) е приело 34 

закона, 42 решения и една 

декларация.  Това сочи 

справка, подготвена от 

дирекция „Пленарни за-

седания, парламентарен 

контрол и финални тек-

стове“ на НС и парламен-

тарния пресцентър.

В периода 1 януари - 

20 април 2022 г. в инсти-

туцията са постъпили 

73 законопроекта, като 

41 от тях са внесени от 

депутати. Предложени-

те проекти за решения 

са 71, от които 67 са на 

народни представители. 

От депутати са внесени 

три проекта за обръще-

ния и декларации.

През втората си се-

сия 47-ото НС е провело 

48 пленарни заседания, 

четири от които извън-

редни.

Сред приетите нови 

закони от 1 януари до 20 

април 2022 г. са Законът 

за държавния бюджет на 

Република България за 

2022 г., Законът за бю-

джета на държавното 

обществено осигурява-

не за 2022 г., Законът за 

бюджета на Национална-

та здравноосигурителна 

каса за 2022 г. и Законът 

за покритите облигации. 

Парламентът е гласувал 

промени в Закона за съ-

дебната власт, Закона 

за пощенските услуги, 

Закона за българското 

гражданство, Закона за 

пазарите на финансови 

инструменти, Закона за 

насърчаване на инвести-

циите, Закона за защита 

на потребителите, Зако-

на за енергетиката и др.

Използваното време 

за осъществяването на 

контролната функция на 

парламента през втора-

та сесия на 47-ото НС 

е 79 часа и 37 минути, 

като парламентарният 

контрол е провеждан в 13 

от петъчните пленарни 

заседания. Едно извън-

редно пленарно заседа-

ние е било посветено на 

парламентарен контрол. 

Членовете на правител-

ството са отговорили на 

993 въпроса и 57 питания.

В Народното събрание 

от 1 януари до 20 април 

2022 г. са постъпили 1470 

въпроса и 78 питания. В 

този период е имало де-

сет изслушвания ,  две 

разисквания по питане и 

пет пъти е осъществя-

ван т.нар. блиц контрол 

по чл. 104 от Правилника 

за организацията и дей-

ността на НС.

Справката сочи още, 

че най-много въпроси и 

питания са били внесе-

ни от народни предста-

вители от ПГ на ГЕРБ-

СДС – 694 въпроса и 30 

питания. От ПГ на „Де-

мократична България” са 

отправили 229 въпроса и 

10 питания; от ПГ на ДПС 

– 203 въпроса и 7 пита-

ния; от ПГ „Продължаваме 

промяната“ – 134 въпро-

са и 10 питания; от ПГ на 

партия „Възраждане“ – 81 

въпроса и 20 питания; от 

ПГ „БСП за България“ – 75 

въпроса и едно питане, и 

от ПГ на „Има такъв на-

род“ – 67 въпроса и 1 пи-

тане.

През есента на тази 

година се предвижда да 

бъде публикувана първа-

та покана за набиране на 

проектни предложения по 

Програмата за трансгра-

нично сътрудничество  

ИНТЕРРЕГ - ИПП „България 

- Турция 2021–2027“, съоб-

щиха от Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството. Тя 

ще бъде за предварител-

но определения от дър-

жавите стратегически 

проект, свързан с укреп-

ването на капацитета на 

правоприлагащите инсти-

туции от двете страни 

на границата за справяне 

с незаконната миграция с 

предвиден ресурс близо 2 

млн. евро. Партньори по 

него ще са областните 

дирекции на МВР в Хаско-

во, Бургас и Ямбол и Пра-

воприлагащ отдел в про-

винции Одрин и Лозенград 

(Къркларели).

Над 34 ,4  млн.  евро 

ще бъдат инвестирани 

в пограничния район на 

България и Турция в след-

ващите седем години. За 

тях ще могат да канди-

датстват със съвместни 

проекти бенефициенти от 

областите Бургас, Ямбол 

и Хасково и турските про-

винции Одрин и Къркларе-

ли. Бизнесът и сигурност-

та на граничната зона са 

основни приоритети на 

програмата. Малките и 

средни предприятия ще 

могат да кандидатстват 

с проекти за енергийна 

ефективност на сградния 

си фонд. Ще се финанси-

рат и дейности за въвеж-

дане на технологична мо-

дернизация и преход към 

кръгова икономика, обмен 

на ноу-хау и добри прак-

тики. Средства са пред-

видени и за съвместни 

проекти за насърчаване 

на интегрираното и при-

общаващо социално, ико-

номическо и екологично 

местно развитие, култу-

рата, природното наслед-

ство, устойчивия туризъм 

и сигурността от двете 

страни на границата.

От МРРБ припомниха, 

че акцент в ИНТЕРРЕГ 

- ИПП България – Турция 

през програмен период 

2021 – 2027 г. е регионал-

ната политика, насочена 

към специфичните нужди 

и особености на всеки 

от регионите. Залага се 

на равния достъп и ди-

ректна подкрепа на МСП 

до финансовия ресурс за 

трансгранично сътрудни-

чество. Фокус е поставен 

и върху интегрираното 

териториално развитие, 

основано на подхода „от 

долу-нагоре“, като мест-

ните общности ще имат 

възможност сами да прио-

ритизират инвестициите 

спрямо най-належащите 

териториални проблеми. 

Подпомагането ще е спря-

мо специфични нужди на 

всеки от регионите, кое-

то е един от иновативни-

те начини програмите да 

се адаптират към онези, 

които най-много се нуж-

даят от тях.
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От МРРБ посочват, че измененията целят по-ефективен контрол 
в строителството и намаляване на административната тежест

Десислава Бакърджиева 

ДНСК ще упражнява по-ефек-

тивен контрол върху общинските 

и районните администрации при 

изпълнение на задълженията им 

при констатиране и премахване 

на незаконни строежи от чет-

върта, пета и шеста категория. 

Това предвиждат публикуваните 

за обществено обсъждане от Ми-

нистерството на регионалното 

развитие и благоустройството 

промени в Закона за устройство 

на територията (ЗУТ). Комента-

ри по Проекта на Закона за изме-

нение и допълнение на ЗУТ могат 

да се правят на www.strategy.bg 

до 27 май. От МРРБ посочват, 

че освен по-ефективен контрол 

от страна на държавата вър-

ху строителството промените 

намаляват административната 

тежест, премахват несвойстве-

ни функции от дейността на 

главните архитекти и въвеждат 

по-големи отговорности за про-

ектантите и за лицата, извърш-

ващи оценка за съответствие 

на инвестиционните проекти с 

основните изисквания към стро-

ежите.

В момента ДНСК контролира 

строежите от първа до трета 

категория, а местните власти са 

отговорни за строежите от чет-

върта до шеста категория – глав-

ните архитекти и техническите 

служби издават съответните 

строителни книжа, а след това 

се самоконтролират за тяхната 

законосъобразност. „Така на прак-

тика липсва ефективен контрол 

върху строежите от четвърта 

до шеста категория. В МРРБ 

и в ДНСК постъпват стотици 

жалби и сигнали от граждани за 

липсата на ефективен контрол 

от общинските администрации 

за нарушения, касаещи строежи 

от тези категории, и за незакон-

но строителство. Затова пред-

лаганите промени въвеждат по-

ефективен контрол над местната 

власт, като при констатиране на 

нарушения при строежи от чет-

върта до шеста категория реги-

оналните структури на ДНСК ще 

могат да съставят констативен 

протокол, с който дават на кме-

та на общината или района задъл-

жителни указания за действия и 

срок, в който това да се случи. Ако 

съответното длъжностно лице не 

изпълни указанията и срока, даде-

ни от ДНСК, то ще се наказва с 

глоба от 1000 до 5000 лв.“, поясня-

ват от министерството. 

От ведомството добавят, 

че други промени се налагат за-

ради констатираната противо-

речива практика при определяне 

на изискванията за изготвяне 

на работни устройствени пла-

нове, както и при тяхното при-

лагане. Затова се предлага при 

определяне на изискванията за 

изработването и прилагането на 

работни устройствени планове 

да отпадне „броят на етажите“ 

и „формата и наклонът на покри-

вите“. Със силуетите към работ-

ния устройствен план следва да 

се определят максималните ви-

сочини на сградите в зависимост 

от установения за съответната 

устройствена зона характер на 

застрояване, като е без значение 

броят на етажите, които могат 

да се разположат в тази височи-

на, в зависимост от действащи-

те нормативни и технологични 

изисквания. Формата и наклонът 

на покривите следва да се опреде-

ля с инвестиционния проект при 

спазване на общите изисквания за 

определяне на височината и харак-

тера за застрояване.

За оптимизиране на процеду-

рите по съгласуване и одобрява-

не на инвестиционните проекти 

с промените в ЗУТ се предлага 

оценката за съответствие на 

инвестиционните проекти за 

всички строежи от първа до пета 

категория да се извършва само с 

комплексен доклад от консултант, 

отговарящ на изискванията на 

ЗУТ. „Така няма да е необходимо 

за някои от строежите от пета 

категория тази оценка да се из-

вършва от експертен съвет на 

администрацията. С предложе-

нието се цели и да бъдат осво-

бодени главните архитекти от 

несвойствени функции, като се 

засилват отговорностите на 

проектантите и на лицата – кон-

султанти, които извършват оцен-

ка за съответствие на инвести-

ционните проекти“, посочват от 

МРРБ. 

Аналогично се предлага при 

съгласуването на идейните ин-

вестиционни проекти, включи-

телно когато са основание за 

издаване на разрешение за стро-

еж, предварителната оценка за 

съответствие да се извършва за 

всички строежи от първа до пета 

категория само от консултант. 

В тази връзка се намалява напо-

ловина срокът за съгласуване и 

одобряване на инвестиционните 

проекти за всички строежи от 

първа до пета категория. От 30 

дни този срок става 14-дневен от 

внасянето на проекта в админи-

страцията.

С промените много ясно се по-

сочва в кои случаи главният архи-

тект или областният управител 

могат да откажат да одобрят 

или съгласуват технически или 

работен инвестиционен проект. 

Отказът за съгласуване ще се 

прави само ако инвестиционни-

ят проект не съответства на 

предвижданията на подробния 

устройствен план и правилата и 

нормативите за разполагане на 

застрояването и устройствените 

показатели. От МРРБ заявяват, че 

по този начин ще се преодолее по-

рочната практика на някои главни 

архитекти отказите за съгласу-

ване и одобряване да се правят на 

формално основание, макар и тези 

откази да са „мотивирани“. 

Промените в ЗУТ затягат 

и контрола при издаването на 

разрешения за преместваемите 

обекти. Занапред захранването 

с временни връзки на премества-

еми обекти за административни, 

търговски и други обслужващи 

дейности, увеселителни обекти 

и рекламни съоръжения ще се ре-

ализира с издаване на разрешение 

за строеж.

Пълният текст на Проекта 
на ЗИД на ЗУТ може да се види на 
интернет сайта на в. „Строител“ 
https://vestnikstroitel.bg.



6 ИНТЕРВЮÑòðîèòåë петък, 29 април 2022

 Напълно подкрепяме инициативата на КСБ за индексиране на цените
 Мотивацията на младото поколение да избере строителната професия трябва да бъде засилена
 Много често научавам новостите в сектора от в. „Строител“, а не от централните медии

Борислав Тодоров, председател на УС на Асоциацията на търговците          

Мирослав Еленков
Ренета Николова

Г-н Тодоров разкаже-
те повече за Асоциаци-
ята на търговците на 
едра строителна техни-
ка (АТЕСТ). Какви са це-
лите и приоритетите на 
организацията?

АТЕСТ е създадена през 

април 2017 г. Имаме 15 

фирми членове, като асо-

циацията обединява близо 

80% от всички търговци и 

вносители на строителна 

техника в България. Само 

няколко компании вносите-

ли на строителна механи-

зация все още имат някак-

ви колебания за това дали 

да се присъединят, но съм 

убеден, че и те в даден мо-

мент ще станат част от 

АТЕСТ. 

През последните годи-

ни се фокусирахме върху 

това да намерим правил-

ното място на организа-

цията – да провеждаме 

изложения, да може да 

доставяме най-новата 

техника и да следваме 

тренда на пазара. 2022 г. 

ще се проведе световно-

то изложение „Баума“ и 

всичко, което се предста-

вя там, ще се опитаме да 

го доставим у нас. Раз-

бира се, с надеждата, че 

строителите ще могат 

да си го позволят. Казвам 

това заради наболялата 

тема със забавените раз-

плащания към пътностро-

ителните фирми и всичко 

на което станахме сви-

детели в последните дни. 

До миналата година стро-

ителният бранш се горде-

еше, че разплащанията от 

държавата към него бяха 

сравнително регулярни. За 

съжаление сега виждаме 

едно връщане на процеса 

обратно. Всяко решение 

на държавата рефлекти-

ра пряко на строителния 

бизнес. Нашите фирми 

внасят машини и техно-

логии, които се закупуват 

от строителните компа-

нии – членовете на Кама-

рата на строителите в 

България, те са нашият 

краен клиент. Неслучайно 

АТЕСТ е асоцииран член на 

КСБ – така имаме 100% си-

нергия. Тоест ние сме на 

мястото, на което тряб-

ва да бъдем, в голямото 

семейство на строителя. 

Не знам дали Народно-

то събрание си дава смет-

ка, но в момента, в който 

големите банки повдигнат 

въпроса за кредитите на 

строителите, протести-

те на пътните фирми ще 

им се видят сравнително 

по-леката задача за ре-

шаване. При тази абсо-

лютна нередовност, на 

която сме свидетели при 

разплащанията, няма как 

една строителна компания 

да може да си позволи да 

инвестира достатъчно 

в хибридни или електри-

чески машини. А това е 

бъдещето. За съжаление 

продължаваме да вижда-

ме как се работи с 20-го-

дишни машини. Огромна е 

разликата в качеството, 

което се постига с чисто 

нова машина. На „Архите-

ктурно-строителна сед-

мица“ представихме много 

иновативни решения. Чле-

новете на АТЕСТ напра-

виха всичко възможно да 

доставят последни моде-

ли техника, щандовете ни 

бяха претрупани с машини. 

Показахме такива, които 

се управляват от смарт-

фон, строителна техни-

ка, при която човешкият 

фактор е почти изолиран. 

Това трябва да е нашето 

бъдеще. 

Но в момента клиенти-

те ни са затруднени и от 

инфлацията. Ние напълно 

подкрепяме инициативата 

на КСБ за индексиране на 

цените. На последното ни 

общо събрание поставих 

въпроса, че институции-

те трябва да работят с 

някакви международни ин-

декси плюс надбавка. Това 

е нещо, което е крайно 

необходимо да се случи. 

Строителната гилдия и 

КСБ като неин обедини-

тел трябва да намерят 

онзи правилен механизъм 

за индексация, който по-

добре да е международен, 

отколкото вътрешен, за 

да няма спекулации, че лес-

но може да се манипулира, 

да е приблизително удобен 

и приложим за различните 

видове строителство. Ако 

сложим индекс на стой-

ността на стоманата, 

за един пътищар ще е без 

съществено значение за 

разлика от изпълнителя 

на високи сгради, за кого-

то например няма да е от 

особено значение цената 

на битума. Определено са 

нужни различни индекси и 

държавата вече трябваше 

да има решение за това. В 

момента строителните 

компании отказват да из-

пълняват обществени по-

ръчки, защото утре може 

да се окаже, че е по-изгод-

но да платят неустойки-

те, които са заложени по 

договорите. Калкулацията 

не е трудна. Не сме сигур-

ни дали държавното упра-

вление си дава сметка, че 

ако строителният бранш 

не работи, ще се стигне 

до освобождаване на хора, 

които ще натоварят соци-

алната система на съща-

та тази държава. 

Проблемите, които 
засегнахте, са изклю-
чително важна тема за 
в. „Строител“ и непре-
къснато я следим. Какво 
очаквате да се случи във 
Вашия бранш, в случай че 
индексацията продължа-
ва да се бави и ако държа-
вата не се разплати на-
пълно с пътните фирми?

За  търговците на 

едра строителна техни-

ка 2021 г. беше доста ус-

пешна. Някои от нашите 

членове отчетоха ръст 

от 25% при продажбите. 

Те са съумели да заделят 

средства, за да продъл-

жат дейността си през 

тази година, дори и при 

сериозни заплахи за па-

зара. Не бих искал и да 

си помисля, че някои от 

колегите ще стигнат до 

фалит. Повечето от чле-

новете на АТЕСТ работят 

над 20 години. Научили сме 

се да бъдем устойчиви, но 

определено ситуацията е 

крайно неприятна. 

При затруднения пър-

вото нещо, към което ще 

се прибегне, е огранича-

ване на човешкия ресурс. 

В крайна сметка ние сме 

търговци и ако нямаме 

клиенти, няма да купуваме 

машини, няма и да продава-

ме с едно изключение. Ня-

кои от членовете ни пред-

ставляват най-големите 

световни брандове и имат 

ясно заложени таргети за 

2022 г., които трябва да 

се изпълняват независи-

мо от ситуацията. Това е 

сериозно предизвикател-

ство. 

Браншът ни има дълго-

годишно добро сътрудни-

чество с финансовия сек-

тор и не вярвам някоя от 

компаниите да фалира и да 

изчезне от пазара. 

Ясно  е,  че  цели ят 

стро ите лен процес е на-

рушен, не е застрашен 

само секторът на търго-

вия на едра строителна 

техника. Част от нашата 

доходност идва от серви-

за на машини, който стро-

ителят трябва да може 

да си позволи. Върху каква 

сервизна политика мога 

да заложа прогнози, ако 

машините стоят, без да 

работят?

Със сигурност рано 

или късно ще се намери 

начин за индексиране на 

строителните договори, 

но и на нашите договори. 

Защото ние, освен че про-

даваме машини, сключваме 

и дългосрочни договори за 

обслужване, които също 

трябва да претърпят ня-

каква актуализация. Това е 

направление, в което може 

да си партнираме с КСБ.

В началото на панде-

мията също имаше про-

блеми – риск да бъде спря-

но строителството, но 

КСБ реагира адекватно 

против това.

Адмирирам действия-

та на Камарата на стро-

ителите в тази насока, в 

крайна сметка икономика-

та трябва да работи.

Какви са тенденции-
те на пазара на строи-
телна техника? Войната 
в Украйна повлия ли на 
сектора?

Няма как войната да 

не влияе. Както казах, ня-

кои от нашите фирми са 

част от световни бран-

дове – производители на 

строителна техника, кои-

то имаха подразделения 

в Украйна. Изтеглянето 

им от държавата имаше 

отражение в две посоки – 

първо, една част от ком-

паниите оставиха много 

машини там, второ – на-

правените инвестиции от 

тях в Украйна вече не съ-

ществуват. Ситуацията 

създава и инвеститорска 

несигурност, а когато на 

строителя няма кой да му 

възложи проекти, не се 

купува строителна тех-

Снимка Емил Христов
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         на едра строителна техника: 

ника. Отново ще повторя, 

защото е много важно да 

се разбере, че по верига-

та всички сме свързани. 

Строително-инвести-

ционният процес е затво-

рена система и когато 

тя работи, е много добре 

смазан организъм, който 

изхранва както себе си, 

така помага и на държава-

та. Започнат ли проблеми, 

всички страдат. 

Разбира се, войната в 

Украйна води до допълни-

телна инфлация. Заради 

цените на горива, на ме-

тали и различни материа-

ли. От друга страна фирми 

от нашия бранш работеха 

и с Русия. Нека не забра-

вяме, че имаме проблем с 

две държави, а не само с 

една. В нашата асоциация 

имаме компании, които са 

част и от Българската 

асоциация на търговци-

те на агротехника – БАТА 

АГРО. При земеделските 

машини има и руски, и ук-

раински брандове, което 

също засяга дейността 

ни. Разбира се брандовете 

в сферата на строителна-

та техника, които идваха 

от двете държави, са по-

малко. За нас най-големи-

ят отзвук от конфликта е 

несигурността и отливът 

на инвеститори.

Какво се търси най-
много на пазара у нас? 
Инвестират ли строи-
телните фирми в инова-
тивни машини?

Определено имаме кли-

енти, които търсят най-

новото на пазара. Когато 

компаниите имат добра 

перспектива пред себе си, 

започват да инвестират 

и в иновативна техника. 

Тези машини са по-скъпи, 

понякога доста повече, но 

се изплащат във времето, 

защото ефективността 

им е много по-висока. От 

години водим разговори 

със Столичната община 

за възможностите да се 

използва повече хибридна 

техника в градски условия. 

Тук е мястото да от-

бележим, че инвестиции-

те в иновации са свързани 

с един много важен въпрос 

– обучението на кадри. 

Подкрепяме инициативата 

на КСБ за изграждане на 

обучителни центрове на 

принципа публично-частно 

партньорство. 

Мотивацията на мла-

дото поколение да избере 

строителната професия 

трябва да бъде засилена. 

Има огромна нужда стро-

ителният бизнес да си съ-

трудничи с професионал-

ните гимназии, а не само 

с университетите, осигу-

ряващи кадри за сектора. 

Ние от години получаваме 

запитвания за механиза-

тори.

От АТЕСТ обмисляме 

идеята да подемем ини-

циатива да работим с 

Университета по архи-

тектура, строителство 

и геодезия и по един про-

блем, свързан с архите-

ктите и проектантите. 

Дадена машина може да 

изпълни перфектно кон-

кретен проект, без въоб-

ще да има механизатор 

вътре в нея, но трябва 

да се въведе 3D проект, а 

забелязваме, че няма капа-

цитет за това. Технологи-

ите се развиха сериозно в 

последно време, а някои 

сектори изостават. Вре-

ме е да излезем от зоната 

си на комфорт и да проу-

меем, че понякога 20-го-

дишният студент има на 

какво да научи хората с 

30 г. опит. Строителят 

трябва да е наясно, че е 

нужно да отделя време 

за определен брой часове 

за обучение на кадрите 

си. В тази посока си пар-

тнираме и с Областни-

те представителства 

на КСБ. АТЕСТ си даваме 

сметка, че за да се купу-

ват строителни машини, 

трябва да подкрепяме на-

шите членове и да правим 

обучения за тях. Въпрос на 

желание е строителят да 

изпрати своите работни-

ци на тези курсове и след 

това да задържи кадрите 

си. Не е добре, ако в една 

компания има текучество 

на 6-месечна или годишна 

база. Това е тема, която 

тепърва ще търпи разви-

тие. 

Достатъчно големи 
ли са възможностите 
на търговците на едра 
строителна техника по 
отношение на предлага-
нето? 

Нашите фирми доста-

вят всичко, което може да 

бъде намерено на светов-

ния пазар, включително 

имаме вносител на китай-

ска техника. Съдействаме 

и по отношение на финан-

сирането, работим с най-

големите лизингови компа-

нии в страната. А можем 

да предложим и банково 

такова. Много често на-

шите клиенти използват 

банки, с които работят и 

чрез тях нещата се случ-

ват лесно. Факт е, че 

строителните машини се 

придобиват най-вече на 

лизинг, а лизингодателите 

са много бързи и гъвкъви. 

Лично оказвам методиче-

ска помощ на клиентите 

ни, защото самият аз ид-

вам от лизинговия сектор. 

Няма продукт, който 

членовете ни да не могат 

да предложат на строи-

телните фирми. Въпросът 

се свежда до избор на кли-

ента. Всичко може да се 

достави и да се лизингова. 

За съжаление в момента 

има известно забавяне на 

доставките, което е свър-

зано с липсата на чипове в 

световен мащаб като при 

леките коли.

Какви са най-скъпите 
машини, които продава-
те?

В групата имаме вно-

сители както на стандар-

тизирани машини, така 

и на изключително екзо-

тична техника, която се 

продава в единични брой-

ки и всяка струва милиони. 

Такива са например сонди 

и пилотонабивни машини.

Какви са намерения-
та Ви за развитие на съ-
трудничеството с КСБ?

Надявам се да го запа-

зим толкова добро, колко-

то е в момента, и да про-

дължим да го развиваме и 

подобряваме. Камарата на 

строителите има ключо-

ви за бранша инициативи 

и се радвам, че досега 

винаги сме ги подкрепяли. 

В общи линии говорим на 

един език с КСБ, която е 

обединението на нашите 

клиенти. 

В по-дългосрочен ас-

пект трябва да си сътруд-

ничим активно в няколко 

сфери. Изключително ва-

жно за нас направление са 

обучителните програми и 

подготовката на кадри. 

Индексацията в строи-

телството също е много 

важен въпрос и трябва 

да обединим усилия, за да 

може тя да се случи час 

по-скоро. Кризите вина-

ги имат и положителна 

страна – те променят па-

зарите в нужната посока. 

Според мен е нужно да се 

работи с индекси в цено-

образуването, защото те 

защитават и клиента. Ще 

дам пример с банковите 

индекси като EUROBOR 

– той може да е положи-

телен, но и отрицателен. 

От основно значение е 

да бъде защитен самият 

строител – той е този, 

който създава продукта. 

При строителите в 

сградното строителство 

има и една ниша, която 

според мен е недотам раз-

вита и е добре да получи 

по-силен тласък, въпреки 

че това не би имало пряк 

чувствителен ефект за 

нашата асоциация. Говоря 

за сервизната поддръжка 

както на общите части на 

изградените сгради, така 

и на отделните обекти 

в тях (апартаменти, ма-

газини, офиси и т.н.) по 

подобие на пътноподдър-

жащия сектор. В АТЕСТ 

никой член не може да 

стане вносител/търго-

вец на строителна или 

земеделска техника, ако 

не предостави гаранции 

и условия за сервиз в срок. 

Какво мислите за про-
тестите на пътностро-
ителните фирми?

Подкрепяме ги напълно. 

Смятам, че тенденцията, 

когато идва ново прави-

телство, да обяснява как 

старите договори са неза-

коносъобразни, трябва да 

спре. Да спре да се „скача“ 

и срещу „ин хауса“. Кой „ин 

хаус“ договор е незаконо-

съобразен? Ин хаус про-

цедура се ползва в целия 

Европейски съюз. Тук ще 

издам една тайна – според 

мен като юрист със се-

гашния Закон за общест-

вените поръчки трудно 

ще се доизгради авто-

магистрала „Хемус“. Чак 

сега се сетихме, че ЗОП 

трябва да бъде променен. 

Законът обаче не може да 

се измени съществено, 

защото сме задължени да 

спазваме обвързващи ди-

рективи на ЕС и няколко 

задължителни регламен-

та на европейско ниво. 

Поради тази причина в ЕС 

се строи чрез „ин хаус“, а 

в България било незаконо-

съобразно и държавата 

няма да плати. Радвам се, 

че с много експерти сме 

на едно мнение и по този 

въпрос. 

Четете ли вестник 
„Строител“ и какво е 
мнението Ви за издание-
то?

Всяка седмица чета 

вестника на КСБ и ми е 

изключително полезен. 

Много често научавам 

новостите в сектора от 

в. „Строител“, а не от цен-

тралните медии. В. „Стро-

ител“ е орган на КСБ и 

чрез него получавам важна 

информация и за дейност-

та на Камарата.
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COMPLIANT

 STAGE V

0%
ЛИЗИНГ

Георги Сотиров

Проблемите на стро-

ителния сектор и нужда-

та от усъвършенстване 

на нормативната уредба, 

касаеща отрасъла, бяха 

обсъдени на редовното 

заседание на секция „Ви-

соко строителство“ към 

Камарата на строите-

лите в България (КСБ). 

На срещата бяха комен-

тирани предизвикател-

ствата при изпълнение 

на строителните обекти 

в условията на кризи, на 

динамично променящите 

се цени на строителните 

материали, суровините, 

горивата и др. Председа-

телят на секция „Висо-

ко строителство“ инж. 

Стефан Тотев заяви, че 

КСБ има добър диалог с 

Министерството на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството и че 

браншът трябва активно 

да участва и да подпома-

га държавата за справяне 

с проблемите в сектора. 

Той открои най-важните 

за строителния отрасъл 

теми. Като номер едно 

посочи индексацията в 

строителните договори. 

„Ако тя не се постигне, 

то много от строител-

ните фирми ще отпаднат 

от бизнеса“, подчерта 

Тотев. За него втората 

ключова тема за сектора 

е Законът за устройство 

на територията. Стефан 

Тотев предложи да се из-

лъчи екип от секцията, 

който заедно с експерти 

на КСБ да търси спешни 

решения на казуси, които 

сега възпрепятстват ра-

ботата на бранша. 

Зам.-председателят 

на „Високо строителство“ 

инж. Симеон Атанасов се 

спря на план за работа 

на секцията за 2022 г., 

като обърна внимание на 

идеята за организиране 

и провеждане на семинар 

съвместно с ръковод-

ствата на всички секции 

на КСБ и с държавните 

институции, на който да 

се дискутират най-набо-

лелите за бранша въпроси. 

Той изтъкна, че е важно 

структурата да задълбо-

чи сътрудничеството си с 

други организации в стро-

ително-инвестиционния 

процес. Инж. Атанасов 

даде като добър пример 

съвместната работа с 

Българска браншова кама-

ра „Пътища” и Национал-

ната асоциация на стро-

ителните предприемачи.

Владимир Даскалов, 

член на ръководството на 

„Високо строителство“, 

говори за недостига на 

квалифицирана работната 

ръка, а инж. Андон Тушев, 

председател на секция 

„Фасадни конструкции“ 

към КСБ, се спря на про-

блемите при проектира-

нето, с които строител-

ните фирми непрекъснато 

се сблъскват. 

В редовното заседание 

на „Високо строителство” 

взеха участие и инж. Ви-

олета Ангелиева, дирек-

тор на дирекция „Анализи, 

строителство, професио-

нална квалификация и мо-

ниторинг” в КСБ, и Елена 

Недева, експерт АСПКМ.

Снимка авторът

Недялка 
Маргаритова, 
ОП на КСБ - Смолян

В Смолян се прове-

де среща, посветена на 

обучението и квалифи-

кацията по строителни 

специалности. Тя се със-

тоя на 26 април, като на 

нея присъстваха предсе-

дателят на Областно-

то представителство 

на КСБ в Смолян Влади-

мир Кехайов, Борислав 

Брайков, прокурист на 

„Строителна квалифи-

кация“  ЕАД,  и  Ралица 

Минчева, директор на 

Държавно предприятие 

„Българо-германски цен-

тър за професионално 

обучение” – клон Смолян. 

Поводът бе успешното 

провеждане на обуче-

нието за заварчици от 

регион Смолян на тема 

„Ръчно електродъгово 

заваряване“. То се осъ-

ществи по инициатива 

на ОП на КСБ -Смолян, с 

финансиране от „Строи-

телна квалификация“ ЕАД 

и конкретен изпълнител 

ДП БГЦПО – клон Смолян.

„Този формат на съ-

трудничество се оказа 

успешен“, заяви Владимир 

Кехайов. „От една стра-

на, Областното пред-

ставителство поддържа 

близък контакт с фирми-

те, непрекъснато събира 

информация за конкрет-

ните им нужди от обуче-

ние и квалификация. От 

друга – винаги сме рабо-

тили в тясно сътрудни-

чество със „Строителна 

квалификация“ ЕАД. От 

тях срещаме разбиране 

на проблемите ни, бърз 

и конкретен отговор на 

нашите нужди“, добави 

председателят на ОП на 

КСБ – Смолян.

Борислав Брайков оч-

ерта перспективите за 

развитие на професио-

налното обучение и ква-

лификация в областта 

на  строителството. 

„Едно от направленията, 

в които ще има търсене, 

ще е енергийната ефек-

тивност, разбирана в 

по-широк план, не само 

санирането на сгради“, 

подчерта прокуристът 

на „Строителна квали-

фикация“ ЕАД.

След  като  Ралица 

Минчева представи ли-

цензиите,  които при-

тежава ДП БГЦПО за 

провеждане на обучения 

и издаване на сертифи-

кати по заваряване, ел. 

инсталации, кофражи, 

армировка и бетон, зида-

рия, мазилки и шпаклов-

ки, външни и вътрешни 

облицовки и настилки, 

външни и вътрешни ВиК 

мрежи и др., беше взето 

решение да се направи 

детайлно проучване сред 

строителните фирми от 

регион Смолян по отно-

шение на интереса им 

към съответните спе-

циалности.

Снимка авторът
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Медиен партньор е вестник „Строител“
Емил Христов

В Националния пресклуб на 

БТА в София се проведе заклю-

чителната пресконференция по 

проект „SUSODCO: Подкрепа за 

социалния диалог за ефектив-

но бъдещо строителство”. В 

събитието взеха участие Ва-

лентин Николов, изп. директор 

на Камарата на строителите 

в България (КСБ), инж. Иоанис 

Партениотис, вицепрезидент 

на КТ „Подкрепа“ и председател 

на Федерация „Строителство, 

индустрия и водоснабдяване“ – 

„Подкрепа“, Йордан Йорданов, 

зам.-председател на Ф „СИВ“ – 

„Подкрепа“, Нина Георгиева, екс-

перт „Организационна политика“ 

в КСБ. Модератор на пресконфе-

ренцията бе Ренета Николова, 

прокурист и главен редактор на 

в. „Строител“.

Пресконференцията започна 

с изложение от Йордан Йорданов, 

който посочи, че идеята на про-

екта се основава на желанието 

да се подобри социалният диа-

лог в сектор „Строителство“ в 

България. „Тази необходимост е 

решаваща за редица европейски 

държави, в които социалният ди-

алог е слабо развит и е нужно не-

говото засилване“, сподели той. 

Зам.-председателят на Ф „СИВ“ 

–  „Подкрепа“  подчерта,  че 

SUSODCO поставя акцент върху 

изграждането и укрепването на 

капацитета на националните се-

кторни социални партньори чрез 

персонализирана методология за 

изследване на социалния диалог 

и събития за изграждане на ка-

пацитет, които могат да бъдат 

прехвърлени в други отрасли. 

Нина Георгиева представи 

кратко описание на събитията 

за изграждане на капацитет и 

основните теми за социален 

диалог в България. „Изключител-

но много бяха приоритетните 

теми, които засегнахме по-вре-

ме на виртуалните събития по 

проекта. Фокус за нас беше да 

изградим капацитет в експер-

тите и служителите на рабо-

тодателските и синдикалните 

организации за ефективно ор-

ганизиране на социалния диалог 

на национално равнище, както и 

тяхното ефективно участие в 

реализацията му на европейско 

ниво“, поясни тя.

Инж. Иоанис Партениотис 

направи кратък анализ на диги-

тализацията в строителството 

през през призмата на професио-

налното образование и обучение, 

като сподели, че цифровизация-

та е четвъртата техническа 

революция, която наблюдаваме 

в настоящия век. „Нейното въз-

действие е в няколко аспекта 

– от една страна, върху паза-

ра на труда с възникването на 

нови професии и работни места, 

а от друга – въздействието й 

върху различните сектори. „Ди-

гитализацията оказва влияние и 

върху необходимостта от пови-

шаване на квалификация и доби-

ване на нова квалификация в за-

висимост от инвестиционните 

намерения на фирмите, в които 

тези хора са заети“, поясни той 

и добави, че дигитализацията на 

строителния сектор е все още 

в начална фаза и ще бъде една 

от темите, по която предстои 

много работа и развитие. Инж. 

Партениотис благодари на КСБ 

за отличното партньорство по 

проекта и подчерта, че плани-

рат съвместните инициативи 

да продължат да се развиват.

Валентин Николов запозна 

присъстващите с 

приноса на КСБ по темата за 
командированите работници 
в строителния сектор. 

„Ние заедно с КТ „Подкрепа“ 

имаме дългосрочно сътрудни-

чество по този въпрос. В мо-

мента представяме проекта 

SUSODCO, но той е част от 

една цяла поредица от различни 

други инициативи“, сподели той. 

Николов коментира, че темата 

за командированите работници 

е много сложна и по нея има про-

пуски и в европейското законода-

телство. От думите му стана 

ясно, че особено силно пробле-

мът се е откроил по време на 

пандемията. „Ние от години сме 

запознати с казуса и полагаме 

сериозни усилия, резултатите 

все още са малки, но ще продъл-

жим да работим в тази сфера“, 

каза Николов. 

„Благодаря на КСБ и КТ „Под-

крепа“ за това, че в. „Строител“ 

бе избран за медиен партньор на 

проекта. Всяка една от стъпки-

те по него бе отразявана и попу-

ляризирана както в печатното 

ни издание, така и на сайта на 

в. „Строител“, като по този на-

чин се даде възможност на пове-

че хора да научат за реализира-

ните инициативи“, заяви Ренета 

Николова.

В края на пресконференцията 

участниците се обединиха около 

мнението, че 

държавата трябва в най-
кратки срокове да приеме 
методика за индексацията 

на договорите в строител-

ството, защото в противен 

случай ще бъде застрашено ре-

ализирането на проектите по 

Националния план за възстано-

вяване и устойчивост (НПВУ) и 

оперативните програми. 

Инж. Иоанис Партениотис 

допълни, че заради липсата на 

индексация не само има загуба 

на интерес от страна на фир-

мите за участие в обществени 

поръчки, но под голяма заплаха е 

изпълнението на капиталовите 

програми на общините и про-

ектите по оперативните про-

грами. „Всички са засегнати от 

този казус поради простата при-

чина, че когато фирмите са кан-

дидатствали и са спечелили да 

изпълняват даден обект, те съ-

ответно са заложили определени 

нива на своите разходи – както 

енергийни, така и суровинни, а 

в момента следват криза след 

криза“, каза той. Според него 

всички кризи водят до непред-

сказуемост и до невъзможност 

на изпълнителите да завършат 

поетите анганжименти.

„Всеки ден в КСБ получаваме 

по четири-пет сигнала от фир-

ми, които изпитват затруднение 

да завършват обектите си. Ре-

шението на проблема не търпи 

отлагане“, категоричен бе Ва-

лентин Николов. 

Снимка Мартин Стоянов

https://www.saracakis.bg Тел.: +35924419930 Email: officebulgaria@saracakis.bg 
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Участниците в събитието получиха полезна информация и дискутираха актуални проблеми 

Инж. Мария Башева, 
координатор 
на проекта

Над 50 строителни 

фирми от Областните 

представителства (ОП) 

на КСБ в Габрово и Вели-

ко Търново се събраха на 

14 и 15 април в комплекс 

„Боженци” във връзка с 

обучение по проект „За-

едно за по-прозрачни 

обществени поръчки в 

строителния сектор”, 

изпълняван от Камарата 

на строителите в Бълга-

рия. Към срещата инте-

рес прояви областният 

управител на Габрово 

Ралица Манолова, която 

поздрави участниците 

и приветства инициа-

тивата за създаване на 

Областен съвет за от-

четност и прозрачност 

на обществени поръчки 

към администрацията. Тя 

заяви готовност за орга-

низиране и провеждане на 

такъв вид съвети в Об-

ластната администра-

ция в Габрово.

Координаторът на 

проекта и председател 

на ОП на КСБ – Габро-

во, инж. Мария Башева 

представи пред фирмите 

приключилите етапи и 

дейности по него – про-

веден мониторинг на 1500 

обществени поръчки в 

строителството, анке-

тиране на 390 строител-

ни компании, публично 

обсъждане, обучения, съз-

даване на Областни съве-

ти за отчетност и про-

зрачност на обществени 

поръчки към 3 областни 

администрации и др. 

В срещата се вклю-

чиха и представители 

на Регионален инова-

ционен център „Амбици-

озно Габрово“, част от 

Enterprise Europe Network 

– България, Европейска 

мрежа в  подкрепа на 

МСП. РИЦ „Амбициозно 

Габрово“ обяви подкре-

пата си за фирмите за 

два вида безплатни услу-

ги – базови и разширени, 

които включват: предос-

тавяне на информация за 

програми за финансиране, 

уведомяване за предсто-

ящи семинари, уебинари, 

изложения, помагане на 

клиентите с нужната до-

кументация, сертифика-

ти, условия, разрешител-

ни, регулации, които ще 

са им нужни за работата 

им. Като най-полезна за 

бизнеса услуга бе пред-

ставена възможността 

за установяване на 

контакт с други ком-
пании, организиране 
на обучения, семинари 
и събития за МСП и 
помощ за дигиталната 
трансформация.

Регионалният инова-

ционен център предос-

тавя също: безплатни 

консултантски услуги за 

устойчив растеж, конку-

рентоспособност, устой-

чивост в международен 

обхват, достъп до финан-

сиране; услуги за изграж-

дане на капацитет, като 

обучения за подобряване 

на знанията, представя-

не на продукта/услугите 

на международния пазар.

На събитието експер-

ти от ЗОП ПРО предста-

виха възможностите по 

Закона за обществените 

поръчки за осъществя-

ване на контрол върху 

тръжните процедури 

още на етапа на обявя-

ването им – правата по 

чл. 33 и чл. 100 от ЗОП 

за искане на разяснения 

и промени по докумен-

тите на поръчката. ЗОП 

ПРО работи активно с 

цел съдействие на бизне-

са да прави предложения 

за промяна и искания за 

разяснения, което дава 

възможност да бъдат 

отстранени неясноти, 

пропуски, грешки и дис-

криминационни условия, 

налични в документите 

по обществените поръч-

ки. Също така исканията 

за изменения и разяснения 

от страна на потенциал-

ните участници водят до 

отстраняване на някои 

проблеми в обществени-

те поръчки още в техния 

начален етап, което би 

предотвратило прекра-

тяването им на по-късен 

такъв, съответно ще 

бъде спестена и загуба-

та на времеви и финансов 

ресурс както от страна 

на бизнеса, така и на ин-

ституциите.

Като конкретен при-

мер от практиката, по-

казващ приложението 

на искане на разяснения 

и предложение за изме-

нение на условията в 

процедурата, ЗОП ПРО 

представи обществена 

поръчка с обект стро-

ителство и предмет – 

избор на изпълнител за 

укрепване, почистване 

и освежаване на елемен-

тите на фасадата на 

централна администра-

тивна сграда.  Освен 

проблемите в конкрет-

ната тръжна процедура 

ЗОП ПРО постави тема 

за дискусия пред строи-

телните фирми за усло-

вията по Проект „Кра-

сива България“ в частта 

задължително наемане 

на безработни лица за 

изпълнението на всеки 

обект от Проекта, което 

екипът на ЗОП ПРО счи-

Подкрепата за Камарата на строителите в България (КСБ) е осигурена от Фон-
дация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат 
единствено на КСБ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка 
за България“ или нейните партньори.

та за ограничително ус-

ловие, некореспондиращо 

със ЗОП и европейските 

директиви.

Най-много емоции, ко-

ментари и спорове пре-

дизвика темата за 

индексация на цените 
на строителните ма-
териали в сключените 
договори за изпълнение 
на обществени поръ-
чки.

Гост лекторът на съ-

битието Ирена Ставре-

ва, управляващ директор 

на tender-service.bg – меж-

дународна платформа за 

обществени поръчки, 

представи изследването 

си относно начините на 

индексация на цените на 

строителните матери-

али в 7 държави от ЕС. 

Ставрева направи анализ 

на ситуацията с повише-

ните цени на строител-

ните материали в други-

те страни от ЕС и как 

този проблем се отразя-

ва на публичния сектор в 

тези държави. 

Коментира се, че пан-

демията в последните 

две години, затруднените 

доставки на материали, а 

сега и войната в Украйна 

доведоха до много висока 

инфлация на доставните 

цени на строителни ма-

териали, които са основ-

но перо в ценообразува-

нето на всички договори 

за СМР, финансирани с 

публични средства. Това 

увеличение се отразява и 

на договори в изпълнение 

в момента, които няма 

как да бъдат завършени 

без загуба за изпълните-

ля, но също и на предсто-

ящи договори (вероятно 

няма да бъдат сключени 

изобщо), както и на пред-

стоящите за обявяване 

поръчки с вече одобрен 

бюджет, за които е ясно, 

че няма да има желаещи 

за участие. Във всички 

тези случаи планираните 

проекти няма да се реа-

лизират, което предста-

влява загуба и за двете 

страни.

„За съжаление все още 

няма прието универсално 

решение на европейско 

ниво, което да може да 

бъде приложено веднага 

– строителните фирми 

навсякъде настояват за 

индексация на сключени-

те договори за повише-

ние на цената, за което 

няма ясен механизъм в 

законодателствата за 

обществени поръчки на 

отделните държави. При 

всяко положение, след 

като в договора изначал-

но не са заложени клаузи 

с конкретни указания как 

може да се променя цена-

та и в какъв размер, по-

добно повишение не може 

да се случи“, заяви Ирена 

Ставрева и уточни:

„Румъния още през 2021-
ва излезе с решение 
относно механизъм за 
увеличение или намале-
ние на цените за строи-
телните материали 

спрямо инфлационния 

индекс на съответните 

продукти, рапортуван 

от Националния статис-

тически институт на 

държавата – базира се 

на индекси на разходите 

за строителство за це-

ната на материалите, 

публикувани ежемесечно 

в Бюлетина за ценова 

статистика в Таблица 

15 „Индекси на разходите 

в конструкции по кате-

гории обекти и по кон-

структивни елементи”. 

Корекция се прилага върху 

всяко искане за плащане 

за целия срок на догово-

ра, считано от датата 

на влизане в сила на тази 

наредба. За съжаление в 

България този принцип 

не може да бъде приложен 

директно поради липсата 

на подробна статисти-

ческа информация и про-

следяването на подобни 

индекси.“

Ставрева изтъкна, че 

най-новото решение е от 

25.03.2022 г. от прави-

телството на Германия, 

което дава практически 

инструкции за СМР в об-

ществените поръчки и 

разпорежда 

новите договори да се 
сключват със задъ-
лжителни клаузи за 
възможно увеличение 
на цените, така че те 
да се адаптират към 
пазара. 

„В  отделни  случаи 

могат също да се адап-

тират цени и във вече 

сключени договори, като 

за съжаление възложи-

телите ще поемат до 

50% от увеличението на 

цената, като се очаква 

другата страна – изпъл-

нителят, да осигури ос-

таналите 50%. Логиката 

зад подобно решение е, 

че ситуацията е безпре-

цедентна в най-новата 

икономическа история и 

рискът трябва да се раз-

дели между двете страни 

и да не се поема само от 

едната – което, разбира 

се, се оспорва активно 

от фирмите изпълните-

ли. Тази наредба е вре-

менна и валидна само до 

30.06.2022 г., така че как 

ще продължи разискване-

то на въпроса, е неясно”, 

поясни Ирена Ставрева.

В Словения и в Хър-

ватска интензивно се 

търсят решения за прила-

гане на инфлационни клау-

зи на база договорите за 

частни сделки, за които 

се търсят варианти как 

да се приложат в закона 

за обществените поръч-

ки. В Гърция, Испания, 

Унгария изглежда, че пра-

вителствата все още не 

желаят да пристъпят към 

промени по отношение на 

подписаните договори или 

законовите процедури за 

обществени поръчки.

В края на срещата 

инж. Мария Башева пред-

стави предложението на 

КСБ за индексация на це-

ните на строителните 

материали и сподели по-

лезна информация относ-

но отворената процедура 

„Възстановяване на МСП 

чрез подобряване на енер-

гийната ефективност“ и 

възможностите за фи-

нансиране по програма 

„Заетост за теб”.
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„Трябва да ускорим процеса по инте-

грация на Западните Балкани“. Това за-

яви еврокомисарят по съседството и 

разширяването Оливер Вархей по време 

на провелия се в София форум „ЕС среща 

Балканите“, на който политици и експер-

ти обсъдиха стъпките към засилване на 

регионалното сътрудничество и инте-

грацията в Съюза. В събитието, органи-

зирано от Илхан Кючюк, евродепутат и 

съпрезидент на „Алианс на либералите и 

демократите за Европа“, взеха участие 

министърът на външните работи Теодо-

ра Генчовска, министрите на външните 

работи на Турция, Северна Македония, 

Албания, Косово и Босна и Херцеговина, 

ректорът на Колежа на Европа и върховен 

представител на ЕС по външните рабо-

ти и политиката на сигурност (2014 - 

2019) Федерика Могерини, президентът 

на Атлантическия клуб на България д-р 

Соломон Паси. Видео обръщение напра-

виха президентът на Европейския парла-

мент Роберта Мацола, вицепремиерът 

по европейската и евроатлантическата 

интеграция на Украйна Олга Стефани-

шина.

„Войната ни показва, че нямаме вре-

ме за губене. Икономическата криза и 

COVID-19 ни посочиха до какво може да 

доведе липсата на интеграция“, заяви 

Оливер Вархей. Според него икономиче-

ските различия между ЕС и страните от 

Западните Балкани са едно от основни-

те предизвикателства, което трябва да 

бъде преодоляно. 

Неговото послание към Балканите е 

държавите да спазят всички критерии за 

членство, да отговорят на всички усло-

вия. „Ако продължава осъществяването 

на реформи, ако е достатъчно видимо 

върховенството на закона, противодей-

ствието на корупцията, ще се натрупа 

критичната маса, която не може да пре-

небрегне ЕС“, каза Вархей. Той изтъкна 

също, че не е достатъчно ЕК да бъде 

убедена за приемането на държавите 

от Балканите, необходимо е да бъдат 

убедени всички страни членки. „Трябва да 

направим повече заедно, отколкото сме 

правили преди“, каза още Оливер Вархей.

„Темата за Западните Балкани днес 

придоби други измерения. Тя се превърна 

преди всичко във въпрос на сигурност“, 

каза Илхан Кючюк. Той изтъкна, че никой 

не си е представял, че в днешния свят 

ще се прекрояват граници. „Мечтаех да 

живеем в един свят, който просперира“, 

поясни евродепутатът. „По думите му 

България трябва да води Балканите в ЕС. 

„Време е да обединим усилия и в национа-

лен, и в регионален, и в европейски план“, 

добави Кючюк.

„България винаги е подкрепяла инте-

грацията на всички шест държави от 

Западните Балкани. Тя е най-мощният 

двигател на преход към демократично 

управление и пазарна икономика. Съще-

временно интеграцията сама по себе си 

не може да се разглежда като антидот, 

антидотът е в самите ценности“, заяви 

министър Теодора Генчовска. 

Роберта Мецола също потвърди кол-

ко е важна интеграцията на Западните 

Балкани. Тя каза, че географски тези 

страни са заобиколени от ЕС, и добави, 

че вече прекалено дълго страните от 

Западните Балкани чукат на „вратата 

на ЕС“. „Трябва да преобърнем загубената 

инерция“, завърши Мецола. 

„Същинският антидот срещу вой-

ната е европейската интеграция“, каза 

Федерика Могерини при изказването си.

В рамките на посещението си в Бъл-

гария еврокомисар Оливер Вархей проведе 

срещи с президента Румен Радев и ми-

нистър-председателя Кирил Петков.

На 29 и 30 април пленарната сесия на 

Конференцията за бъдещето на Европа 

се събира за последен път в Страсбург, 

за да финализира своите предложения. 

Това съобщиха от пресцентъра на Евро-

пейския парламент.

„След две сесии (в края на март и на-

чалото на април), на които бяха обсъдени 

проектодокументи, внесени от девет-

те работни групи, пленарната сесия на 

Конференцията ще одобри окончателния 

набор от предложения. Те ще бъдат при-

ети с консенсус“, съобщават от инсти-

туцията. 

Пленарното заседание през втория ден 

ще бъде посветено на обратната връзка 

с представителите на гражданите и тех-

ните позиции по предложенията.

На тържествена цере-

мония в Милано еврокомиса-

рят по иновациите, научни-

те изследвания, културата, 

образованието и младежта 

Мария Габриел бе отли-

чена с наградата „Жена 

новатор на годината“ на 

авторитетната италиан-

ска асоциация Osservatorio 

TuttiMedia, обединяваща 

утвърдени компании в ме-

дийната индустрия и кому-

никациите. Това съобщиха 

от пресцентъра на Евро-

пейската комисия. 

„Приемам тази награда 

като признание за постиг-

натите резултати през 

годините, но също и като 

признание за всички жени, 

полагащи големи усилия да 

докажат своите знания и 

умения във всички сектори 

на икономиката и обще-

ството. Това високо отли-

чие за мен е и отговорност 

да продължа интензивната 

работа за още конкретни 

проекти и инициативи, чрез 

които да вдъхнем доверие и 

кураж на жените да бъдат 

смели в професионалното 

си развитие в науката, 

технологиите и предпри-

емачеството“, е коменти-

рала Мария Габриел. 

В прессъобщението се 

припомня, че българският 

еврокомисар e реализирала 

редица инициативи, извеж-

дащи постиженията на же-

ните на преден план, така 

че те да станат ролеви 

модели и източник на вдъх-

новение за други предста-

вителки на нежния пол. 
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Елица Илчева 

Бюджетът на община 

Велико Търново през 2022 г. 

е 129,5 млн. лв. Той вече е 

приет от Общинския съ-

вет, като 77 млн. лв. са 

от централния бюджет, а 

52,5 млн. лв. са местните 

приходи.

Общата субсидия за 

делегираните от държа-

вата дейности (ДДД) е 

68,6 млн. лв. Изравнителна-

та субсидия е 2,6 млн. лв. 

Целевата за капиталови 

разходи е близо 3 млн. лв., 

като 

цялата инвестицион-
на програма е за 50,8 
млн. лв.

„Бюджетът не е ре-

корден – държа да го кажа, 

защото често ми се при-

писват обратните думи. 

Рекордни са инфлацията, 

цените на горивата, на 

енергоносителите, на 

стоките, услугите, стро-

ителните материали. По 

независещи от нас при-

чини новия бюджет го 

приемаме, когато вече е 

изтекла една четвърт от 

годината. Досега, макар и 

трудно, с икономии и със 

строга финансова дисци-

плина успяхме да гаранти-

раме функционирането на 

всички услуги, работата на 

училища, детски градини, 

ясли, социални дейности. 

Макрорамката е реалис-

тична – предвижда необ-

ходимите разходи за теку-

щата година, средства за 

провежданите политики по 

приоритети, както и дос-

татъчно резерви предвид 

продължаващите кризи и 

за минимизиране на риско-

вете, ако социално-иконо-

мическата обстановка се 

влоши“, коментира кметът 

на Велико Търново инж. Да-

ниел Панов, който е и пред-

седател на УС на НСОРБ. 

По думите му добрата 

събираемост е основен 

фактор за финансовата 

стабилност на общината. 

Инж. Панов подчерта, че 

са заложени повече мест-

ни приходи, без да се пови-

шават основните данъци. 

Очакваната им стойност 

е близо 30 млн. лв. – с 

3,3 млн. лв. над тези от 

2021  г. 

Основните приори-

тети на бюджет 2022 на 

Велико Търново и на ка-

питаловата програма са 

успешното завършване на 

проектите от програмния 

период 2014 – 2020 г. и пре-

одоляване на последиците 

от кризите, доколкото е 

възможно. Сред поставе-

ните цели са също подо-

бряване на качеството и 

средата на живот, насър-

чаване на икономическата 

активност, подкрепа за 

хората в нужда, развитие 

на културата и туризма. 

9,4 млн. лв. от местните 

приходи ще бъдат за реа-

лизацията на европейски-

те проекти като самоу-

частие на общината.

П л ан и р ан и т е  5 0 , 8 

млн. лв. инвестиционна 

програма ще се вложат в 

инфраструктура и свърза-

ност, екология, образова-

ние и социални дейности, 

култура и туризъм. „88% от 

сумата са вече осигурено 

или договорено финансира-

не. Едва 12% от средства-

та все още са в процедурен 

процес“, коментира инж. 

Даниел Панов. Той добави, че 

изпълнението на всеки про-

ект е свързано със спазва-

не на ЗОП, със съгласувания, 

които често продължават 

месеци и ненужно се бавят.

Ключови обекти през 

2022 г. са новата ВиК мре-

жа под бул. „България“ и ця-

лостното преасфалтиране 

на булеварда, реконструк-

цията на кръстовищата 

до ул. „Беляковско шосе“ и 

Летния театър, завърш-

ване на пешеходния надлез 

над ул. „Магистрална“ и на 

двата буферни паркинга, 

изграждането на дългоча-

каните улици в кв. „Бузлу-

джа“ – „Иван Хаджидими-

тров“, „Народни будители“, 

„Димитър Благоев“ и „Коз-

лодуй“.

Сред планираните дей-

ности са и подмяната на 

ВиК мрежите под улиците 

„Димитър Найденов“, „Сли-

вница“, „Теодосий Търнов-

ски“, „Ксилифорска“ и др. в 

кварталите „Света гора“ 

и „Асенов“, под ул. „Опъл-

ченска“, които ще бъдат и 

цялостно преасфалтирани. 

„За пътните и улич-

ните ремонти са нужни 

близо 70 млн. лв., а в об-

щинския бюджет са плани-

рани малко над 17 млн. лв.“, 

предупреди инж. Панов. 

От 559 км улична мрежа 

в населените места в 

лошо състояние са 121 км. 

209 км са четвъртокласни-

те шосета и от тях само 

35 км са с добри характе-

ристики.

Заложени са средства 

за обновяване на междуб-

локови пространства в кв. 

„Колю Фичето“ – в района 

на ул. „Полтава“, ул. „Симе-

он Велики“, ул. „Петър Ма-

танов“ и др. 

Планирано е още да се 

сменят 1600 лампи с LED 

тела, както и монтиране 

на всички компоненти на 

информационните систе-

ми за градски транспорт и 

паркиране.

В сферата на образо-

ванието в капиталовата 

програма е предвидено 

саниране на ОУ „Петко 

Р. Славейков“, основен 

ремонт на част от ПМГ 

„Васил Друмев“ за еднос-

менен режим на обучение, 

реконструкция на покрива 

на ДГ „Соня“, нови настил-

ки на тенис кортовете до 

Спортната зала, завърш-

ване на обновяването на 

физкултурния салон в Де-

белец и др. 

Основен акцент е и 

проектирането на новата 

детска градина в кв. „Кар-

тала“ и според хода на съ-

гласуването е възможен и 

старт на изграждането й. 

Приоритет в програ-

мата е и реализацията 

на атракцион – асфалтов 

пъмп-трак. Ремонти на 

детските ясли „Пролет“ и 

„Слънце“, както и основни 

подобрения на съществу-

ващи сгради за разкриване 

на социални услуги са ак-

цент в тази сфера. 

Инвестициите за на-

сърчаване на културния ту-

ризъм и за облика на Велико 

Търново като целогодишна 

туристическа дестинация 

предвиждат разширяване 

на Мултимедийния посети-

телски център и оформяне 

на нови експозиции, както 

и реконструкция на Музей 

„Възраждане и Учредител-

но събрание“. 

Над 1 млн. лв. ще бъдат 

вложени в облагородяване-

то на селата в общината. 

От тях 500 хил. лв. са от 

фонд „Местни инициативи“ 

за проекти в населените 

места, още 300 хил. лв. са 

по инвестиционната про-

грама, а над 200 хил. лв. 

– приходи от продажби на 

общинско имущество. 

В сферата на еколо-

гията – още през април 

по кварталите ще бъдат 

организирани мобилни пун-

ктове за разделно съби-

ране на отпадъци, които 

са свързани със специали-

зирана площадка в „Дълга 

лъка“. 

В Русе залагат на 
микроградски инвести-
ции

Бюджетът на Русе за 

тази година е 187,8 млн. лв. 

Той е с 27,4 млн. лв. повече 

от 2021. Според кмета на 

общината Пенчо Милков 

макрорамката е баланси-

рана след задълбочен ана-

лиз и експертна оценка 

на местните приходи и 

тяхната събираемост. По 

думите на Милков, пред об-

щинската администрация 

стои отговорната задача 

в контекста на отминава-

щи и настъпващи кризи да 

бъдат гарантирани пред-

поставките за нормалния 

живот на гражданите.

Затова в разходната 

част са спазени принципи-

те на икономичност и це-

лесъобразност за пости-

гане на годишните цели и 

приоритети.

Капиталови ят бю-

джет е увеличен с близо 5 

млн. лв. спрямо миналата 

година заради планиран 

ръст в постъпленията от 

местни приходи, които се 

очаква да бъдат малко над 

61 млн. лв.

Фу нкци я  „Жилищно 

строителство, БКС и опаз-

ване на околната среда“ е 

с бюджет 33 310 703 лв. 

Разходите тук се финан-

сират изцяло от общински 

приходи и покриват широк 

спектър от дейности в 

комуналната сфера, бла-

гоустрояването и опаз-

ването на околната сре-

да. Ръстът на парите в 

това перо е 31% спрямо 

2021 г. и са разпределени, 

както следва – за освет-

ление на улици и площади 

– 2 957 224 лв., за поддър-

жане на пътната мрежа 

– общо 4 515 647 лв. Осигу-

рен е 1 млн. лв. и за улици и 

в малките населени места, 

както и за други дейности.

От кметството обяс-

няват, че основните ин-

фраструктурни приори-

тети през тази година 

са свързани с подобряване 

на микроградската среда 

– облагородяване на меж-

дублокови пространства, 

изграждане на паркин-

ги, ремонт на тротоари, 

Велико Търново, Русе и Габрово с амбициозни строителни програми въпреки кризите

Кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов по време на 
приемането на бюджета

Продължават дейностите по смяната на основния 
водопровод и канализацията под бул. „България“. От 5 април 
строителните работи навлязоха в нов етап – в участъка от 
пресечката с ул. „Възрожденска“ до кръстовището с ул. „Елин 
Пелин“ и ул. „Тодор Балина“

Навръх Благовещение във Велико Търново официално бе открита новата детска градина 
„Шареният замък“. Тя се намира в кв. „Зона Б“ и е първата, построена в старопрестолния град 
след 40 г. пауза
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изграждане на ВиК инфра-

структура. 

„Въпреки предизвика-

телствата на времето, 

в което живеем, бюджет 

2022 ще продължи да до-

принася за превръщане-

то на Габрово в зелена, 

иновативна и устойчива 

община. В рамките на 

тазгодишния бюджет се 

наблюдава почти пари-

тетна ситуация, което 

е много важно за профила 

и развитието на нашия 

град“, съобщи при приема-

нето на финансовата рам-

ка кметът на Габрово Таня 

Христова. 

По думите й това, кое-

то най-много вълнува хо-

рата, е по какъв начин ще 

се промени инфраструк-

турата и качеството на 

градската среда. Поради 

това са заложени и доста 

обекти, които ще бъдат 

реализирани изцяло или са 

преходни от изминалата 

2021 г. През 2022-ра ще 

завърши благоустроява-

нето на квартал „Тренда-

фил 2“, подход, който ще 

бъде продължен да се при-

лага и за всички останали 

жилищни комплекси. Обща-

та стойност на проекта 

е 1,8 млн. лв., от които за 

тази година – 1,125 млн. лв. 

За благоустрояването на 

централната градска част 

около Художествената га-

лерия, Кукления театър и 

зоната на бившия Летен 

театър, където ще се раз-

вие паркинг, са предвидени 

300 хил. лв. Цялата инвес-

тиция ще възлезе на 900 

хил. лв., като изпълнението 

ще приключи следващата 

година. 

Междублоковото прос-

транство на ул. „Никола 

Балканеца“ ще бъде изця-

ло реконструирано, вклю-

чително с изграждане на 

кът за отдих и игра, ще се 

монтират и подземни кон-

тейнери. Проектът е на 

стойност 450 хил. лв.

От общината обявиха, 

че модел, който ще се по-

ощрява във времето, е пуб-

лично-частното партньор-

ство. Конкретно в зоната 

на бившата Консервна 

фабрика ще се съвместят 

усилия за изграждане на ка-

нализация за битови и дъж-

довни води. Инвестицията 

на общината там възлиза 

на малко над 350 хил. лв. 

и ще се реализира тази и 

следващата година.

В рамките на текущи-

те ремонти на улици, кои-

то за 2022 г. възлизат на 

1,6 млн. лв., за пътна мре-

жа в града са заделени 1,25 

млн. лв., а за малките насе-

лени места са предвидени 

350 хил. лв.

Много важна инвести-

ция за Габрово, която ще 

се реализира през 2022 г., 

е проектът за водоснаб-

дяване на група села в по-

сока Севлиево. За целта 

в бюджета са заложени 

4 002 172 лв.

„Преди да има реално 

осъществена инфраструк-

турна намеса или опре-

делен вид услуга, трябва 

да се извърви пътят от 

идеята до проектиране-

то. Тази година навлизаме 

в същинската част от 

разработването на Об-

щия устройствен план на 

Габрово, в края на май очак-

ваме и конкретни предло-

жения, свързани с послед-

ващото проектиране на 

крайречната зона покрай 

Спортната зала и Дома на 

хумора и сатирата. Това 

е пространство, в което 

активно се работи за съз-

даване на „Център за съ-

временно изкуство Кристо 

и Жан Клод“ в сградата на 

бившия Техникум по тек-

стил – инициатива, важна 

за промяната не само на 

физическата среда и обо-

гатяването на културния 

продукт, но в същото вре-

ме социално, икономически 

и демографски обвързана“, 

информират още от прес-

центъра на общината.

Друга инвестиция, за 

която трябва да се изгот-

ви проект, е създаването 

на парк до новата църква в 

квартал „Младост“, който 

до голяма степен ще бъде 

проекция на очакванията 

на габровци. За целта са 

заделени 60 хил. лв. 

Ще бъде обявен и очак-

ваният конкурс за проек-

тиране на Централния 

градски пазар, което ще 

е стъпка в развитието на 

безспорно възловото прос-

транство. Проектът е за 

120 хил. лв.

детска градина в централ-

ната градска част, обновя-

ване на ОУ „Ангел Кънчев“ 

и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност 

в ОУ „Отец Паисий“ в гр. 

Мартен и в 3 детски ясли 

– 1, 4, 5.

За подкрепа на спорта 

се планира реализацията 

на скейт парк на открито 

и велосипедна алея Русе 

– Николово. Осигурени са 

средства за основен ре-

монт на надлез над пътен 

възел „Максим Горки” и над-

лез над жп линията Русе – 

Варна на бул. „Тутракан“. 

Акцент е и възстановява-

не на инфраструктурата 

на летище Русе и осигуря-

ване на неговата експло-

атационна годност. 

В бюджета е описано 

и успешно приключване на 

всички проекти по Програ-

мата за трансгранично 

сътрудничество INTERREG 

V-A „Румъния – България 

2014–2020“, а именно „Из-

граждане на анаеробна ин-

сталация“, „Подобряване 

качеството на атмосфер-

ния въздух чрез закупуване 

и доставка на електриче-

ски превозни средства за 

шосеен транспорт – елек-

трически автобуси и тро-

лейбуси за община Русе“, 

„Инвестиране в пътна 

безопасност и подобрява-

не свързаността с транс-

портна мрежа TEN-T чрез 

реконструкция на бул. „Тре-

ти март”.

През 2022 г. общината 

ще продължи поддръжката 

на съществуващи дет-

ски и спортни площадки, 

както и изграждането на 

достъпна среда и подо-

бряване на енергийната 

ефективност. Предвидени 

са средства и за мащабна 

програма за реновиране на 

общински жилища.

Габрово се захваща 
сериозно с проектиране 
за новия период

С финансова рамка 

от 75 938 721 млн. лв. ще 

разполага община Габро-

во тази година. Държавно 

делегираните дейности 

съставляват малко над 

54,5% от цялата сума, 

а останалата част от 

45,5% са приходи, които 

се генерират на местно 

равнище. Капиталовите 

разходи във функция „Бла-

гоустрояване“, които се 

формират от приходите 

на администрацията, са 

10 224 727  лв. Средства-

та, които ще постъпят 

за реализация на европро-

екти, са 13 377 182 лв., а 

3 434 172 лв. са от Ми-

нистерството на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството за 

паркове, осветление, мон-

тиране на пейки и подо-

бряване на техническата 

инфраструктура в малки-

те населени места.

В инвестиционната 

програма има цели 322 

обекта. Местната власт 

акцентира на реставраци-

ята на къщата на Стамен 

Симеонов, изграждане на 

паметник на Стоян Михай-

ловски, основен ремонт на 

бул. „Придунавски“, строи-

телство на учебен корпус 

в СУ „Васил Левски“ и нова 

• Консервация, реставрация и адаптация на къ-

щата на Стамен Симеонов;

• Мерки за енергийна ефективност на ДЯ №4, 

5 и 9;

• Обновяване на детски площадки в ДЯ №1, 4, 

5 и 15;

• Топла връзка между 2 сгради на Дом за пълно-

летни лица с физически увреждания „Милосърдие“ 

и фотоволтаична система в Дом за възрастни с 

деменция „Приста“;

• Изграждане на скейт площадка;

• Ремонт на сградата на Клуба на дейците на 

културата;

• Технически проект за изграждане на клетка 4 

за неопасни отпадъци на Регионалното депо;

• Изграждане на учебен корпус в СУ „Васил Лев-

ски“ и нова детска градина в ЦГЧ;

• Продължаване на строителството на спорт-

на зала в СУ „Васил Левски“;

• Основен ремонт на ОУ „Ангел Кънчев“ и въ-

веждане на мерки за енергийна ефективност на 

ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен;

• Благоустрояване на бл. „Енергетик 1“ и „Енер-

гетик 2“, в т.ч паркинг;

• Безопасни тротоари със съоръжения за коло-

ездене 3-ти етап по бул. „Гоце Делчев“; 

• Изработване на проект за ремонт на фасади 

и покрив на общинска сграда на ул. „Цариброд“; 

• Реставрация и консервация на покрива и гл. 

фасади на Доходно здание;

• Възстановяване на инфраструктурата на ле-

тище Русе и осигуряване на неговата експлоата-

ционна годност;

• Благоустрояване прилежащите простран-

ства около жилищните блокове „Мир“, „Гоце Дел-

чев“, „Енерго“, „Люляк“, кв. „Дружба 1“, гр. Русе;

• Изграждане на буферен паркинг на бул. „Бъл-

гария“;

• Преустройство на етаж 3 от бивш Дом за ме-

дико-социални грижи за деца за разкриване на 2 яс-

лени групи. 

Започнаха дейностите по текущия ремонт на ул. „Чипровци“ в Русе. 
Планирано е реконструкцията да приключи в рамките на 2 месеца

Един от ключовите проекти в дунавския град е този за 
цялостен ремонт на ДЯ №4. Обновяването включва и 
монтаж на 12 слънчеви високоефективни плоски колектори. 
Инвестицията е 266 494 лв. Очаква се дейностите да 
приключат до 5 месеца

Главната сграда на бившия Техникум по текстил, който ще се 
превърне в Център за съвременно изкуство

Бюджетът на Габрово бе приет със сериозно мнозинство и 
без разногласия в ОбС

И тази година местната администрация в Габрово 
презентира бюджета по най-добрия възможен начин
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Георги Сотиров

Инж. Кукенски, слога-
нът „Априлци – душата 
на Балкана“ е запазена 
марка на Вашата общи-
на. Какво е посланието 
му?

Каквото и да отгово-

ря, ще е недостатъчно, 

непълно и едностранно, 

защото Априлци е непов-

торим. Неговият дух е 

свързан с гордия Балкан, 

със старопланинските 

първенци вр. Марагидик 

и вр. Ботев, в чиито под-

ножия се намираме. Със 

своята блестяща снежна 

пелена планината все още 

мами погледа на местни-

те хора, а и на посети-

телите, които винаги са 

добре дошли в нашите хо-

тели и в неповторимите 

ни къщи за гости.

Априлци е обявен за 

град през 1976 г. във връз-

ка със 100-годишнината 

от Априлското въстание. 

По това време събитията 

тук също са били толко-

ва героични и трагични, 

като в Батак, Перущица, 

Копривщица, но някакси 

оставаме леко встрани от 

историята. Сега подехме 

инициатива да извадим 

непознати или малко из-

вестни факти от нашето 

минало. Тя е съвместна с 

проф. д.ю.н. Атанас Семов, 

конституционен съдия, 

който е от Априлци.

Колко са строител-
ните разрешения в об-
щината от началото на 
2022 г.?

Обичайно активното 

строителство е през ля-

тото. Затова от начало-

то на тази година стро-

ителните разрешения са 

само 7 на брой. За 2021 г. 

са издадени общо 30. За 

населено място с 2700 

жители това е нормална 

цифра. Обектите, които 

изграждаме, са малко, но 

за сметка на това те се 

реализират по най-добрия 

начин, както казах, имаме 

прекрасни къщи за гости 

и не само те са пример за 

начина, по който развива-

ме строителството. Бих 

искал да отбележа, че раз-

полагаме с 1500 легла за 

настаняване. При влизане 

в града около паметника 

на Новоселското въстание 

се вижда надпис „Априлци - 

курортен град”.

Априлци e образуван 

от сливането на бившите 

села Ново село, Зла река, 

Видима и Острец, които 

сега са негови квартали. 

Всеки от тях е прекра-

сен за развитие на вилно 

строителство, къщи за 

гости, хотели и заведе-

ния. Тези населени места 

се намират под най-краси-

вия дял на Балкана и имат 

невероятни природни да-

дености, свързани са и с 

малко известни истори-

чески факти, с което пре-

доставят възможност за 

различни видове туризъм, 

релакс, спортуване и т.н. 

Априлци е обявен за ку-

рорт от местно значение 

през 1978 г. В едната по-

сока той е дълъг 22 км, а в 

другата – 16, и има 168 км 

водопроводна мрежа. 

Някои хора казват, че 

„България е Швейцария на 

Балканите”, което не е 

много сигурно, аз твърдя, 

че „Априлци е Швейцария 

на България”.

Наскоро кметовете 

от региона имахме среща 

с посланика на САЩ у нас 

Н.Пр. Херо Мустафа, на 

която разказах за нашата 

малка община и тя остана 

очарована. 

 

Как общината разви-
ва ценната си образова-
телна инфраструктура, 
читалищата?

Допреди две години 

имахме основно училище 

и професионална гимна-

зия по туризъм, които се 

помещават в две сгради. 

С демографския проблем, 

който не подмина и нас, 

бяхме принудени да се от-

кажем от поддръжката 

на едната сграда. Двете 

учебни заведения са в по-

стройката на гимназията 

и там сега учат деца от I 

до XII клас с паралелки по 

туризъм. Професионална-

та гимназия води свое-

то начало от далечната 

1812 г. и е сред най-ста-

рите килийни училища, в 

което са се изучавали на-

устницата, псалтирът и 

четирите аритметични 

действия. Днес е един-

ственото професионално 

училище в Ловешка об-

ласт, което предлага обу-

чение в сферата на тури-

зма, където има недостиг 

на квалифициран персонал.

В момента изпълня-

ваме сериозен ремонт в 

учебната сграда по про-

ект, одобрен по Норвежкия 

финансов механизъм. Мон-

тираме окачени тавани, 

сменяме осветлението с 

иновативно, освежаваме 

стаите. Проблем за учили-

щето остава отопление-

то, което е на дърва.

Бих искал да споделя 

нещо интересно, свързано 

с историята на нашето 

образование. В кв. „Ново 

село“ имаме църква, която 

е паметник на културата 

от национално значение. 

Тя е строена по време на 

османското владичество и 

е вкопана в земята. В бли-

зост до църквата е имало 

и килийно училище, което 

не е запазено, дори няма 

останки от него. Осигу-

рили сме финансиране за 

сериозен ремонт на църк-

вата и дейностите там 

скоро ще започнат.

Чрез Норвежкия фи-

нансов механизъм подме-

нихме и продължаваме да 

модернизираме уличното 

осветление в общината. 

Свършеното до момен-

та вече дава резултати 

– постигнахме по-малка 

консумация на електрое-

нергия и в същото време 

осветеността на улиците 

е много по-силна. Това бе 

доказано – специалисти 

направиха замервания и 

отчетоха, че осветеност-

та е близо 50% по-висока.

По отношение на чи-

талищата ни – те са 

четири на брой, има във 

всеки квартал. В тях не 

спира да кипи културна 

и обществена дейност, 

така характерна за този 

български феномен - на-

родните читалища.

Сдружението Мест-

Кметът инж. Тихомир Кукенски: 

В Априлици се провежда прочуто мероприятие „БАЙКанджии“

Паметникът на загиналите в Новоселското въстание

Снимки авторът
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на инициативна група 
„Троян, Угърчин и Април-
ци” работи за развитие-
то на тези три общини. 
Неговата основна цел е 
превръщането на тери-
торията им в привлека-
телен район със съхра-
нена природа, с модерна 
икономика и европейско 
качество на живот. Как-
во се промени в Априлци 
с помощта на МИГ?

Нашата местна иници-

ативна група е сред 16-те 

първи МИГ в страната. Тя 

натрупа сериозен експер-

тен капацитет, който се 

използва много активно 

от други общини, които 

искат да създадат подоб-

ни сдружения. Те са много 

полезни на Държавен фонд 

„Земеделие”, който е де-

легирал на МИГ правомо-

щия да отсяват проекти, 

кандидатстващи за фи-

нансиране по Програмата 

за развитие на селските 

райони (ПРСР), за да нама-

лят административната 

тежест във фонда.

Априлци успя с помо-

щта на МИГ да изгради 

многофункционално спорт-

но игрище, което е пред 

откриване. Чрез ПРСР 

осигурихме и инвестиции 

за публична инфраструк-

тура за отдих, за туризъм 

и други.

По какви други про-
грами и проекти адми-
нистрацията реализира 
строителни дейности?

Строителството е 

приоритет за община Ап-

рилци, винаги търсим въз-

можности то да не спи-

ра. Започнахме мащабен 

ремонт на 168-километ-

ровата ни водопроводна 

система, която е строена 

преди 60 години, както е и 

в повечето общини в Бъл-

гария. Тя е от етернитови 

тръби и е не само физи-

чески, но и морално оста-

ряла. Миналата година 

имахме 198 аварии, които 

доведоха до разкопаване 

на улиците, после кърпе-

жи, асфалтиране и така 

до безкрай. Нашата вода 

е с прекрасни качества, 

изворна, от каптаж под 

връх Марагидик, а я губим 

по улиците. С финансира-

не от Предприятието за 

управление на дейности 

по опазване на околната 

среда след спечелен про-

ект изпълнихме първия 

етап, който възлезе на 

3 000 000 лв. Предстои ра-

бота по втората фаза. 

За реализирането на 

трети и четвърти етап 

имаме подписано споразу-

мение с Министерството 

на околната среда и води-

те за близо 5 000 000 лв. 

Подобна мащабна рекон-

струкция на ВиК инфра-

структура не е правена 

в общинския център през 

последните 30 г. След за-

вършването на ремонта 

ще се подобри водоснаб-

дяването на около 1900 

жители на града. 

Въпреки че имаме оси-

гурени средства, строи-

телството на водопровод-

ната мрежа е поставено 

под риск заради непрекъс-

нато покачващите се цени 

на строителните матери-

али, заедно с инфлацията 

цените са нереални. За-

това и намесата на дър-

жавата за индексиране на 

цените на строителните 

продукти е повече от на-

ложителна. Общините сме 

с вързани ръце, нямаме пра-

во да търсим решения на 

последвалите казуси с из-

граждането и довършване-

то на започналите обекти 

в каквато и да е област. 

Законът за обществени-

те поръчки е категоричен 

в това отношение.

С какъв бюджет раз-
полага общината за тази 

година?
Всяка година финансо-

вата рамка на общините 

се базира на държавния 

бюджет. През 2022 г. дър-

жавата прие своя бюджет 

със сериозно закъснение 

едва през март. Държав-

ната рамка определя сред-

ства за заплати за адми-

нистрация, за социални 

дейности, за капиталови 

разходи. Казват ни и как 

да харчим капиталовите 

разходи – за текущи и за 

основни ремонти. Разли-

ката е, че за основните 

ремонти трябва да има 

проект и ако до края на 

годината не усвоим тези 

пари, трябва да ги върнем 

обратно в хазната. Вече 

сме април, не остава мно-

го време до края на годи-

ната, за да се мине през 

проектиране, избор на 

изпълнители, обжалвания. 

Като цяло ситуацията 

не е добра. Европейският 

съюз и България се обявя-

ват за изравняване стан-

дарта в малките населени 

места с този на големи-

те. У нас непрекъснато 

се говори за това, както 

и че ако не се постигне, 

половината страна ще 

обезлюдее. Но като че не 

се случва. Все пак е добре, 

че Националното сдруже-

ние на общините в Репу-

блика България успя да се 

пребори за това да бъдат 

увеличени средствата на 

общините с 30%. 

Бюджетът ни за тази 

година е към 8 830 000 лв. 

От тях само 340 000 лв. 

са за капиталови разходи, 

т.е. 3,85% 

Какви благоустрой-
ствени дейности са не-
обходими в развиващата 
се като туристическа 
дестинация община?

За да има нормален 

живот в по-малките об-

щини, навсякъде трябва 

да има тротоари, за да 

могат всички хора да се 

придвижват безпроблемно 

от точка А до точка Б. И 

още качествена питейна 

вода, асфалтирани улици, 

чистота, детски и спорт-

ни площадки, места за 

отдих, т.е. всичко онова, 

което го има в големите 

градове. 

Нашата основна цел 

за това да станем желана 

туристическа дестина-

ция, е свързана с амбици-

ята ни за изграждане на 

лифт от подножието на 

Балкана до под връх Ма-

рагидик, което е мечта 

на поне две поколения на 

Априлци. Реализацията на 

такова съоръжение ще е 

сериозно строително из-

питание, защото трябва 

да се преодолее денивела-

ция от 1000 м. Дължината 

на трасето на лифта ще 

е 2100 м. 

Въжената линия е не-

обходима, защото в Цен-

трален Балкан се намират 

едни от най-внушителни-

те и високи водопади в 

България. Местните нари-

чат тези красиви природ-

ни дадености пръскала. В 

царството на скалите е 

изваяно Видимското пръс-

кало – водопад, който е 

едно от най-високите и 

величествени природни 

творения в България. Ви-

димското пръскало се на-

мира близо до нашия град, 

а до него е изградена еко-

пътека. Тя минава покрай 

река Пръскалска. Маршру-

тът е изключително живо-

писен.

Споменахте, че чис-
тотата е важен елемент 
за общината. Разкажете 
за инсталацията за пред-
варително третиране на 
битови отпадъци и ком-
постиращата инстала-
ция за разделно събрани 
биоразградими и/или зе-
лени отпадъци, които са 
реализирани съвместно с 
община Троян.

Съоръженията са из-

пълнени с финансиране 

от Оперативна програма 

„Околна среда“. Нашият 

дял като съучастие тук 

е 10%, а на община Троян 

– 90%. Миналата година 

пуснахме инсталацията за 

сепариране на отпадъци-

те и съответно намалява-

не количествата, които се 

депонират на сметището, 

като преди това сериозен 

обем отпадъци се компо-

стира. Регионалното ни 

депо в Троян е сред първи-

те, изградени по европей-

ски стандарти с две клет-

ки, които вече са почти 

запълнени. В момента се 

строи трета клетка.

При нас зелените от-

падъци от дворовете са 

твърде много и затова се 

опитваме да приучим сто-

паните сами да си произ-

веждат компост. Донякъ-

де успяваме.

Как развивате спорт-
на инфраструктура в 
четирите квартала. 
Тръгват ли достатъчно 
екопътеки от тях, пред-
лагат ли се туристиче-
ски услуги?

Всяка година открива-

ме туристическия сезон с 

нашето прочуто меропри-

ятие „БАЙКанджии” - по 

идея на наше НПО. Мина-

лата година се проведе 11-

ото поред и в него взеха 

участие 400 души. Те пра-

вят обиколка около 40 км в 

пресечена местност.

Както споменах, по 

ПРСР изградихме много-

функционално игрище. То 

е за четири вида спорт 

– футбол, волейбол, бас-

кетбол и тенис на корт. 

Имаме и една добре функ-

ционираща площадка в 

квартал „Зла река“. 

В нашата община има 

за всекиго по нещо. За 

сериозните планинари 

предизвикателство са 

върховете Ботев, Мара-

гидик и Триглав, за търса-

чите на силни усещания 

– Северният Джендем и 

водопадът Видимското 

пръскало, рибарите и гъ-

барите могат да намерят 

емоции край Видимската 

и Острешката река и из 

влажните смесени гори, 

ловците – ценни трофеи, 

а любителите на природ-

ните красоти – велико-

лепни панорами, както и 

единственото в Стара 

планина находище на ал-

пийска роза.

Инж. Кукенски, какво 
още бихте искали да ка-
жете за съвместната 
рубриката на в. „Строи-
тел” и НСОРБ – „Общини: 
Кметовете говорят”?

Всички ние - и строи-

тели, и общински кмето-

ве, се возим в една лодка. 

Еднакво трудно е за всич-

ки. На финала отново ще 

подчертая, че заради се-

риозния ръст на цените 

на строителните мате-

риали трябва да бъде на-

мерен някакъв баланс чрез 

индексация, за да могат 

нещата да се случват. 

Държавата трябва да оси-

гури механизъм, по който 

всички да могат да рабо-

тят и строителството 

да не спира.

Центърът на града

Реставрираната църква „Св. Рождество Богородично” 

Хотелският бизнес в Априлци се разраства
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13 пречиствателни стан-

ции за отпадни води ще бъдат 

изградени и рехабилитирани в 

малки и средни населени места 

в страната. Те ще бъдат фи-

нансирани с над 471,6 млн. лв. 

от Плана за възстановяване и 

устойчивост на България, като 

сумата включва и националното 

самоучастие. Това съобщиха от 

Министерството на регионал-

ното развитие и благоустрой-

ството (МРРБ). Обектите са 

в Девня, Генерал Тошево, Павел 

баня, Дулово, Ахтопол, Крумов-

град, Девин, Гълъбово, Страл-

джа, Долни чифлик, Съединение, 

Котел и Рогош – Скутаре, които 

попадат в агломерациите на съ-

ответните административни 

области. 

„Заради броя на хората в 

тях – между 5 и 10 хил. души, 

населените места нямат въз-

можност да кандидатстват за 

финансиране по оперативните 

програми. В същото време нуж-

ните инвестиции надхвърлят 

възможностите на местните 

ВиК оператори и общинските 

власти“, посочват от пресцен-

търа на МРРБ.

Предстои да бъдат уточне-

ни обектите, които ще се фи-

нансират по Програма „Околна 

среда“ в периода 2021 - 2027 г. 

По нея общият ресурс е 1,5 

млрд. лв., като бенефициенти 

отново ще са ВиК дружества-

та, оператори на консолидирани 

територии. Очаква се ВиК дру-

жествата да бъдат ясни след 

приемането на окончателните 

доклади за новите шест регио-

нални прединвестиционни про-

учвания (РПИП) за Асоциациите 

на ВиК за областите Хасково, 

Плевен, София област, Габрово, 

Велико Търново и Търговище. Те 

се изработват по възлагане от 

МРРБ и са финансирани по ОП 

„Околна среда 2014 - 2020“. В мо-

мента със средства от „ОПОС 

2014 - 2020“ се изграждат или 

реконструират 11 пречиства-

телни станции за отпадни води 

в страната. По програмата за 

предишния програмен период фи-

нансирането е в размер на малко 

над 2 млрд. лв.

В присъствието на зам.-кмета на 

община Варна Коста Базитов бе откри-

та напълно преобразената сграда на ул. 

„Петко Стайнов“. Зданието е изградено 

през периода 1975 - 1977 г. В него са раз-

положени приют за бездомни и кризисен 

център за деца. Цялостният ремонт е 

реализиран в рамките на проект „Подо-

бряване на социалната инфраструктура“, 

финансиран по Оперативна програма „Ре-

гиони в растеж 2014 - 2020“.

Това е поредната инвестиция в со-

циалната инфраструктура на ул. „Петко 

Стайнов“. Ремонтирани са Центърът за 

грижа за лица с различни форми на демен-

ция, както и Центърът за деца със специ-

ални образователни потребности.

Предложението на община Трявна за 

подобряване на енергийната ефектив-

ност на сградата на администрацията 

е одобрено по Норвежкия финансов меха-

низъм и предстои подписване на договор, 

съобщиха от местната администрация. 

Проектът е на стойност 897 701 лв. 

„Имахме готово енергийно обследване 

и технически проект и затова беше въз-

можно да подадем нашето предложение, 

като считам, че видът на сградата тряб-

ва да остане абсолютно същият – с дър-

вената обшивка, тъй като това е част 

от облика на нашия град”, посочи кметът 

на Трявна Силвия Кръстева. Предвижда 

се да се постави енергийно ефективна 

дограма, да се изгради нова система за 

отопление и охлаждане, оползотворяване 

на енергията от възобновяеми източни-

ци, изграждане на фотоволтаична цен-

трала и подмяна на вътрешното и външ-

ното фасадно осветление.

В Шумен бе даден сим-

воличен старт на ремон-

та на Общинския младеж-

ки дом. Обновяването ще 

се реализира със средства 

от Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 

2020“, кредит от Фонда за 

градско развитие за Се-

верна България и съфинан-

сиране от община Шумен. 

Стойността на проекта 

е над 2,518 млн. лв. Някол-

ко дни по-рано започнаха и 

строителните дейности 

по Летния театър, който 

е в непосредствена бли-

зост.

Кметът на Шумен Лю-

бомир Христов заяви, че 

освен ремонти ще се обла-

городят и пространства-

та около двата културни 

центъра. „Ще обновим и 

парка до общината, пло-

щадките ще бъдат преас-

фалтирани, ще подменим 

бордюрите, уличното и 

парково осветление. Надя-

вам се, че след приключва-

нето на дейностите райо-

нът ще стане едно много 

приятно място“, каза той.

„В  Младежки я  дом 

предстои обновяване на 

фоайетата на сградата, 

цялостен ремонт на по-

крива, пълно обновяване на 

фасадите, което включва 

полагане на топлоизолация 

и подмяна на дограмата. 

Достъпността ще бъде 

осигурена чрез изграждане 

на нови рампи, стълбищ-

ни платформи и външен 

асансьор. Изцяло ще бъде 

променена и концертната 

зала“, обясни ръководите-

лят на проекта арх. Галин 

Антонов.

Зам.-кметът по иконо-

мическо развитие Росица 

Антонова припомни, че 

това е последният обект 

от инвестиционната 

програма на общината. 

Основната цел е модер-

низация на културната 

инфраструктура и подо-

бряване на условията за 

достъп до културния жи-

вот.

Проектът трябва да 

приключи през май 2023 г.

Предстои да бъдат уточнени обектите, които ще се реализират по Програма „Околна среда 2021 - 2027“
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До 16 май е срокът 

за подаване на оферти 

за строителството на 

затвор край дупнишкото 

село Самораново. Финан-

сирането е осигурено по 

Норвежкия финансов ме-

ханизъм, като инвестици-

ята ще възлезе на около 

35 млн. лв. Теренът, върху 

който ще се изгради обек-

тът, е собственост на 

Министерството на пра-

восъдието. 

Затворът ще е от за-

крит тип, модерен и за 400 

души. Ще има обучителен 

център за кадри с капа-

цитет 150 човека, които 

кандидатстват за рабо-

та в системата на Главна 

дирекция „Изпълнение на 

наказанията“. Освен ос-

новната сграда ще бъде 

направено и „преходно от-

деление“ за подготовка за 

завръщане в обществото 

на хора, които предстои 

да бъдат освободени. Пла-

нирани са производствени 

цехове, в които лишените 

от свобода да имат въз-

можност да работят. 

С т р о и т е л с т в о т о 

трябва да завърши до 

март 2024 г.
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С първа копка кметът на община Сан-

дански Атанас Стоянов и Неврокопският 

митрополит Серафим дадоха старт на 

строителните дейности на нова детска 

градина в един от най-големите жилищни 

квартали „Спартак“. Това ще бъде първа-

та новопостроена забавачка в града след 

повече от 40 години.

Зданието ще бъде изградено в съ-

ответствие с всички съвременни обра-

зователни изисквания, като ще осигури 

достъп на деца в една яслена и пет пре-

дучилищни групи.

Реставрирани ят в 

Пловдив форум „Север с 

Одеон“, част от Агора-

та на Филипопол, вече 

е достъпен за туристи. 

Обектът, който е култур-

на ценност със статут 

от национално значение, 

бе открит официално от 

кмета на общината Здрав-

ко Димитров. Той преряза 

лентата заедно със зам.-

кметовете по култура 

Пламен Панов и по стро-

ителство Пламен Райчев, 

археолога Мая Мартинова 

и арх. Румяна Пройкова.

„След сериозните ре-

монтни и укрепителни 

дейности разкриваме 

най-новия археологически 

паметник, част от бо-

гатото ни историческо 

наследство“, заяви Ди-

митров. И допълни, че за 

удобство на посетители-

те е изградена пешеходна 

връзка от Главната улица 

през цялото протежение 

на античната зона до Го-

лямата базилика. „Ще про-

дължим и работата си по 

форум „Юг“ и „Изток“, тъй 

като археологията на пл. 

„Централен“ е обект, кой-

то е културна ценност от 

национално значение“, каза 

още  кметът Димитров.

„Форум „Север“, който 

се намира в откритото 

пространство от север-

ната страна на сградата 

на Централна поща, сви-

детелства за историята 

на града между I и IV век. 

В него се намира ком-

плексът от обществени 

сгради, които са свързани 

с управлението на Фили-

попол през Римската епо-

ха“, обясни архитект Мая 

Мартинова. По думите й в 

североизточната му част 

е Одеонът, където е за-

седавал Градският съвет 

в Античността. Западно 

от него е библиотека, а 

до нея градската базилика.

Проучванията на обек-

та датират от 35 г. За 

финалната му реставра-

ция администрацията е 

инвестирала 85 хил. лв.

Община Бургас издаде удостоверение 

за въвеждане в експлоатация на обнове-

ната жилищна сграда на ул. „Св. Климент 

Охридски“ 25. Дейностите са изпълнени в 

рамките на проект „Обновяване и прила-

гане на мерки за енергийна ефективност 

в многофамилни жилищни сгради на тери-

торията на град Бургас - етап 2”, финан-

сиран по Оперативна програма „Региони 

в растеж 2014 - 2020“.

 „Собствениците се възползваха от 

възможността да кандидатстват и спе-

челиха средства от „ОПРР 2014 - 2020“. 

Проектът е един от 21, които се изпъл-

няват в града с административното съ-

действие на община Бургас. Във всеки 

от тези случаи бенефициент са активни 

собственици на частни сгради“, съобщи-

ха от пресцентъра на общината.

Жилищната кооперация на ул. „Св. 

Климент Охридски“ 25 е построена през 

1960 - 1961 г. и досега не е ремонтирана 

сериозно. В нея живеят 7 домакинства.  

Проектът включва топлинно изолиране 

на външни стени, покрив, подова кон-

струкция, подмяна на прозорци и външни 

врати с такива с PVC профил, монтаж 

на нови енергоспестяващи осветителни 

тела в общите части. 

„През последните години Бургас про-

мени и подобри своя облик, ставайки все 

по-привлекателен. Щастлив съм, че на-

шите усилия са подкрепени от граждани-

те. Имаме още много работа в тази по-

сока, но сме на прав път“, казва кметът 

на общината Димитър Николов.

  

Фонд за устойчиви градове (ФУГ) в 

качеството на Фонд за градско разви-

тие за регион Южна България и община 

Стара Загора са сключили договор за фи-

нансиране на проект за реконструкция на 

Драматичен театър „Гео Милев“, съоб-

щиха от ФУГ. Одобреното финансиране 

за реализиране на заложените дейности 

е 4 000 000 лв., от които 2 360 000 лв. са 

съфинансиране от Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 2020“, предос-

тавено чрез Фонд на фондовете. Собст-

веното участие на община Стара Загора 

е 181 300 лв.

Драматичният театър „Гео Милев“ е 

разположен в Археологически резерват 

„Августа Траяна – Верея – Стара Загора“. 

Предвиждат се функционални преустрой-

ства на сградата. Ще се изградят под-

земни гримьорни и ще се реконструира 

козирката над сцената. Ще се направи 

пергола с решетъчна структура, за да 

може да бъде максимално щадяща към съ-

ществуващата дървесна растителност. 

Част от перголата, ситуирана над 

сцената и оркестрината, ще бъде остък-

лена, като ще се подменят седалките и 

настилката и ще се обособи зона за хора 

в неравностойно положение. 

Това е четвърти проект на община 

Стара Загора, изпълняван с финансиране 

от Фонд за устойчиви градове. Предстои 

откриване за посетители на Зоопарк 

Стара Загора, в процес на изпълнение са 

проектите за реновация на Руския пазар 

и на Летния театър в града.

Откриха зала за баскетбол в Пазарджик

Страницата подготви 
Елица Илчева

В Пловдив бе представена 

визията на бъдещия комплекс 

от две спортни зали в район 

„Западен“. Според първоначал-

ните разчети на общинската 

администрация инвестицията 

ще възлезе на 6 млн. лв. От тях 

2 млн. лв. са заделени в бюдже-

та на общината, а за другата 

ще се планират останалите 

4 млн. лв. 

Съоръженията ще бъдат 

разположени в старото игрище 

между СУ „Св. св. Кирил и Мето-

дий” и парк „Ружа”. Застроената 

площ на спортните зали, които 

ще са в две отделни крила с 

топла връзка между тях, ще е 

4000 кв. м. Те ще бъдат трени-

ровъчни за волейбол и баскет-

бол, като ще имат и трибуни. 

Тази година в Пловдив трябва 

да бъде завършена спортна зала 

„Дунав”.

Междувременно първият бъл-

гарин, участвал в НБА -  Георги 

Глушков, и част от баскетбол-

ните национали откриха нова 

зала в Пазарджик. Изградена е 

за 8 месеца с 2 млн. лв. от дър-

жавния бюджет, като е комби-

нирана за баскетбол, волейбол 

и бадминтон и има трибуни със 

150 седалки, както и два входа. 

Тя носи името на Иван Симеонов 

в почит на 92-годишния инициа-

тор за построяването на спорт-

на база „Зоната на здравето“ в 

града.
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Росица Георгиева

След като Столичната об-

щина (СО) обяви намеренията 

си в следващите четири години 

да изпълнява мащабна програма 

за ремонт и изграждане на нова 

пешеходна инфраструктура на 

територията си, на 28 април се 

провежда публично обсъждане 

на намерението СО да поеме 

нов дълг, за да обезпечи реали-

зацията й. Администрацията 

представи плановете си на спе-

циална пресконференция, в коя-

то участваха кметът на София 

Йорданка Фандъкова и зам.-кме-

товете по „Финанси и здраве-

опазване“ Дончо Барбалов и по 

„Обществено строителство“ 

инж. Ангел Джоргов.

Столичната община планира 

да вземе дългосрочен кредит от 

50 млн. евро от Европейската 

инвестиционна банка и да осигу-

ри собствено участие в размер 

на 10 млн. евро. Заемът ще се 

изплаща от бъдещите приходи 

на СО. С тези общо 

60 млн. евро се предвижда да се 
изградят и обновят около 690 
хил. кв. м настилки и съоръжения.

„Ремонтът на тротоари във 

всички райони на София е сред 

основните задачи за този и 

следващия строителен сезон. 

Затова създаваме специална 

програма за изграждане и рено-

виране на тротоарни настил-

ки. Когато се работи на парче, 

цялостен ефект се постига 

трудно“, каза Йорданка Фандъ-

кова при представянето на до-

кумента. По думите й той пред-

вижда подмяна на тротоарната 

настилка и при необходимост и 

на бордюри. По обновените съо-

ръжения ще се монтират так-

тилни ивици, ще се изграждат 

и понижения за осигуряване на 

достъпност в обхвата на кръс-

товищата. В рамките на про-

грамата се включва и ремонт, 

и строителство на нови пов-

дигнати пешеходни пътеки, а за 

ограничаване на паркирането на 

моторни превозни средства ще 

се монтират антипаркинг еле-

менти. Също така ще се прави 

и рехабилитация и на уличното 

осветление. 

Какво предвижда програмата.

В регистрите на ГИС е за-

писано, че тротоарната мрежа 

на София е 6 890 581 кв. м. В по-

следните години Столичната 

община е успяла да ремонти-

ра приблизително 50 000 кв. м 

от тях. Отделно от това на 

районните администрации се 

отпускат целеви средства, с 

които те обновяват приблизи-

телно 10 000 кв. м пешеходна 

инфраструктура всяка година. 

Чрез новата програма СО ще 

извършва многократно повече 

строително-ремонтни дейнос-

ти. Общината цели за 4 г. да 

направи основна рехабилитация 

на 10% от тротоарите, като 

на отделни участъци, които 

не са в лошо експлоатационно 

състояние, ще се извърши само 

частично подновяване. Това ще 

доведе до значително увеличава-

не на площта на ремонтираните 

тротоари. С реализацията на 

дейностите ще се премахнат 

съществуващите неизправно-

сти вследствие на дългата екс-

плоатация, сред които са висока 

коренова система на градската 

растителност и повреди по ко-

муникационните връзки, като се 

очаква да намалеят и пешеход-

ните инциденти.

При разработването на ин-

вестиционното намерение са 

разгледани всички основни улици 
и булеварди на територията  
на СО. 

Направен е и анализ на прос-

транствата до спирките на об-

ществения транспорт. Данните 

са показали, че към настоящия 

момент преобладаващата част 

от тротоарната настилка в 

София е унипаваж във всички 

форми и размер, а на места са 

поставени бетонни плочи и плъ-

тен асфалтобетон. Затова се 

предвижда голяма част от тро-

тоарите да се изградят с унипа-

важ с конкретни размери, който 

да отговаря на изискванията на 

Българския държавен стандарт. 

За новите тротоари с асфалто-

бетонова настилка се залага да 

бъдат от плътен асфалтобетон 

тип „А“ или пясъчен асфалтобе-

тон, съгласно БДС. При пътни-

те бордюри ще се използват 

такива с конкретни показатели 

спрямо изискванията на БДС, а 

около зелените площи и новоиз-

градените посадни места ще се 

поставят градински бордюри. В 

зоната на околното застроява-

не и при разделяне на различни 

типове настилки ще има бето-

нови водещи ивици.

Програмата обръща специ-

ално внимание на повдигнати-

те пешеходни пътеки. Те ще 

бъдат обследвани за това дали 

е необходим ремонт на същест-

вуващите, както и нужно ли е 

изграждане на нови изкуствени 

неравности, за да се подобри 

пътната безопасност. На те-

риторията на Столичната об-

щина пешеходните пътеки тип 

„Зебра“ са 1176, като 416 са пов-

дигнати, а 289 са осветени. Из-

куствените неравности са при-

близително 1237 броя. Над 30% 

от всички пешеходни пресичания 

в града са обособени с физиче-

ски ограничители на скоростта. 

Констатирано е, че част от пе-

шеходните пътеки и изкустве-

ните неравности не отговарят 

на действащите към момента 

изисквания на нормативната 

уредба. 

За постигане на цялостен 

ефект от реализирането на 

програмата се планира огра-

ничаването на паркирането на 

моторни превозни средства по 

новоизградените тротоари. За 

целта ще се монтират анти-

паркинг колчета, а в зоните с 

повишена опасност от навли-

зане на пешеходци на пътните 

платна – на тръбно-решетъчни 

парапети. 

Как ще се разпределят 
средствата.

По линия на извършвания 

текущ ремонт на пешеходната 

инфраструктура територията 

на СО е разделена на 7 отделни 

зони. В първата от тях влизат 

районите „Витоша“, „Лозенец“ 

и „Триадица“. Втората е съста-

вена от „Банкя“, „Красна поля-

на“ и „Красно село“. В зона три 

са „Връбница“, „Възраждане“ и 

„Илинден“, а в четвърта – „На-

дежда“, „Нови Искър“ и „Сердика“. 

Петата зона обхваща „Креми-

ковци“, „Оборище“ и „Подуяне“, 

шестата – „Искър“, „Изгрев“ и 

„Слатина“, и в седма са „Мла-

дост“, „Панчарево“ и „Студент-

ски“. Въпреки това разделение 

площта на тротоарите на те-

риторията на районите е раз-

лична. От общината отчитат 

и факта, че степента на амор-

тизация и текущото състояние 

на съоръженията не е идентич-

но в отделните части на града. 

Предвижда се средствата за 

ремонт на тротоарите да се 

разпределят по механизъм, като 

20% от заложената в програма-

та сума ще бъдат отпускани 

директно на 24-те районни ад-

министрации. За тях СО ще при-

ложи специална формула, в която 

водещи компоненти ще са броят 

на хората, които живеят в да-

дения район по настоящ адрес, 

и дължината на тротоарните 

настилки. Останалите 80% ще 

се разплащат централно от СО, 

като един от водещите крите-

рии за отпускане на финансира-

не ще бъде „обществена значи-

мост на отделното съоръжение 

– като достъпност до детски 

градини, училища и обществени 

сгради“. Ще се проведат допит-

вания до гражданите каква да 

бъде тротоарната настилка в 

района, в който живеят. 

Очакванията на Столична-

та община са чрез реализиране 

на всички планирани дейности в 

програмата не само да се нама-

ли рискът от пътнотранспорт-

ни произшествия с участието 

на пешеходци, но и да се осигури 

достъпна и устойчива градска 

среда. „Ремонтът на тротоар-

ната мрежа ще улесни достъпа 

до учебната, здравна и социална 

инфраструктура. С изпълнение-

то на програмата ще се стиму-

лират гражданите да се движат 

повече пеша, с велосипеди или 

обществен транспорт вмес-

то с личните автомобили. Това 

от своя страна ще спомогне за 

опазване на чистотата на въз-

духа и съответно повишаване на 

качеството на живот в столич-

ния град“, смята администраци-

ята на СО. 

Предстои предложението 

Столичната община да поеме 

нов дълг, за да обезпечи реали-

зацията на специалната програ-

ма за изграждане и реновиране 

на тротоарни настилки, да бъде 

внесено за разглеждане в Сто-

личния общински съвет. 

Зона Район

Разпре-
деление 

настоящ 
(млн. лв.)

I Витоша 5,89

Лозенец 5,12

Триадица 6,01

II Банкя 2,20

Красна поляна 4,03

Красно село 6,60

Овча купел 4,49

III Връбница 4,06

Възраждане 4,01

Илинден 2,60

Люлин 8,64

IV Надежда 5,48

Нови искър 4,93

Сердика 5,47

V Кремиковци 4,01

Оборище 3,76

Подуяне 6,84

VI Изгрев 2,70

Искър 5,38

Слатина 5,59

Средец 3,58

VII Младост 8,02

Панчарево 4,62

Студентски 5,96
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Дейностите ще се финансират чрез дългосрочен заем от ЕИБ
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но ако причиниш средна, 

тежка телесна повре-

да или смърт, те съди 

държавата като тежко 

криминално престъпле-

ние. Настояваме и тук 

за по-сериозни санкции 

на нарушителите. Тре-

тото нещо, за което се 

борим, е да бъде спряно 

безразборното раздава-

не на книжки. В момента 

се изкарва категория „B” 

и държавата дава право 

за управление на мото-

пед на някой, който дори 

не може да кара колело. 

И какво се получава? Ин-

циденти, и то понякога 

с фатален край. Затова 

предложихме на МВР и 

СО да се движим в бус 

лентата, за да не се 

създават предпоставки 

за ПТП. Не пречим нито 

на автобусите, нито на 

колите със специален 

режим на движение. Така 

ще запазим живота си.

Всичките тези пред-
ложения внесени ли са в 
НС?

Всички са внесени. 

Още при старото прави-

телство. Но нищо не се 

е случило. С новото пра-

вителство подходихме по 

същия начин – отново ги 

внесохме, поканиха ни на 

обществено обсъждане за 

промени в Закона за дви-

жение по пътищата и се 

оказва, че има 15 страни-

ци с предложения за вди-

гане на глобите и една 

страничка, в която отно-

во се казва, че трябва да 

караме със 100 км/ч по ма-

гистралите. Забележете 

– за да може да се запази 

екологията, разходът на 

гориво и че пътищата са 

лоши, а никъде не се гово-

ри за травматизма.

Какво ще предприе-
мете от тук нататък?

Ще направим протест 

през май. Ще дойдат мо-

тористи от цяла Бълга-

рия, за да покажем, че ни 

има, защото отношение-

то на институциите към 

нас не е като към учас-

тници в движението, 

които искат да направят 

стъпки за намаляване на 

травматизма по пъти-

щата. Събираме се, за да 

заявим ясно, че и ние сме 

хора и искаме да запазим 

живота си. 

Каним вестник „Стро-

ител“ за медиен парт-

ньор на нашите инициа-

тиви.

Настояват за повече мерки за пътна безопасност
Мирослав Еленков
Ренета Николова

М оторис т и те  и з -

лизат на протест през 

май. Това стана ясно по 

време на среща на пред-

ставители на различни 

мотоклубове с председа-

теля на УС на Европейския 

център за транспортни 

политики Диана Русино-

ва. Рокерите настояват 

за засилване на мерките 

за пътна безопасност и 

промяна в Закона за дви-

жение по пътищата. До-

макин на събитието бе 

Даниел Капсъзов, упра-

вител и собственик на 

„Индиан България“ - офи-

циален представител на 

най-старата американска 

марка мотоциклети Indian 

Motorcycle, както и прези-

дент на мотоклуб Widow's 

sons Bulgaria, Светослав 

Глосов, почетен предсе-

дател на КСБ и член на 

Widow's sons Bulgaria, и 

прокуристът и гл. редак-

тор на вестник „Строи-

тел“ Ренета Николова.

„Идеята на срещата е 

да провокираме моторис-

тите да потърсят права-

та си, които са свързани 

с пътната безопасност. 

Ние организираме про-

тест не за да поискаме 

нечия оставка, а за да га-

рантираме тяхното право 

за пътна безопасност, за-

щото всички сме участни-

ци в движението“, каза 

пред в. „Строител“ Диана 

Русинова. 

„Наслушахме се при 

общественото обсъжда-

не на Закона за движение 

по пътищата как мото-

ристите били хулигани, 

аз нямам такова мнение. 

Смятам, че те са мно-

го по-дисциплинирани от 

редица други водачи на 

пътя. Всичко, което ор-

ганизираме съвместно 

с тях, е за да покажем 

истинското лице на мо-

тористите, това, че те 

представляват много се-

риозни организации, кои-

то също имат право на 

пътна безопасност“, каза 

тя.

От думите й стана 

ясно, че е внесено писмо, 

което е подготвяно 6 ме-

сеца с ясни искания за по-

вишаване на безопасност-

та на пътя, като подмяна 

на мантинели, забрана на 

обратни завои, предло-

жение да се разреши на 

мотоциклетистите да 

карат в бус лентите, на-

лагане на по-високи нака-

зания при ПТП. „Поискахме 

неща, които пряко засягат 

мотористите и биха поз-

волили те да намерят без-

опасност по пътя. Време 

е да се обърне внимание 

и на техните проблеми“, 

каза Диана Русинова. 

Даниел Капсъзов, президент на Widow's sons Bulgaria: 

Снимки Мирослав Еленков

тел. 0885 307 750; 0335 5 842 office@lalev.eu lalev.ltd@gmail.com www.lalev.eu 

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НЕСТАНДАРТНИ ЗАВАРЪЧНИ 
КОНСТРУКЦИИ

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА  
НА МЕТАЛИ

КОФИ ЗА БАГЕРИ

Г-н Капсъзов каква е 
Вашата кауза?

Вече три години се 

борим да защитим жи-

вота и  здравето си . 

Участвахме в какви ли 

не работни групи – в Ми-

нистерството на транс-

порта и съобщенията, 

в Министерството на 

вътрешните работи, в 

Столичната община. Ние 

настояваме разрешена-

та скорост на моторите 

да бъде изравнена със 

скоростта на другите 

моторни превозни сред-

ства. Това е много важен 

елемент за нас, защото 

карайки по магистрала-

та или където и да е, се 

явяваме като пречка за 

движението, а не като 

помощ. Например ние 

караме със 100 км/ч и се 

движим в групи, а колите 

карат с по 140 км/ч и ни 

избутват. Принудени сме 

да караме с 5 - 10 км/ч 

над разрешената ско-

рост, за да не изпадаме 

в застрашаващи живота 

и здравето ни ситуации. 

Това е вид дискриминация 

спрямо нас. Постигнахме 

в Народното събрание 

да бъде внесено пред-

ложение за изравняване 

скоростта на моторни-

те превозни средства и 

до тук. Второто нещо, 

което поискахме, е за 

двойната непресечена 

линия - в градовете да 

бъдат поставени огра-

ничители, за да не може 

недобросъвестните во-

дачи да правят обратни 

завои. Има три-чети-

ри места в София, на 

които редовно стават 

смъртни случаи. Момче 

от нашата организация 

загина по този начин – 

недобросъвестен водач 

направи обратен завой, 

уби го и му взеха книжка-

та за 6 месеца, потупаха 

го по рамото и го глоби-

ха с 300 лв. Никой не се 

съобразява с моторис-

тите. А ние желаем да 

останем живи и здрави. 

В Румъния например, ако 

пресечеш двойната не-

пресечена линия, е адми-

нистративно нарушение, 
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Елица Илчева 

Доц. Николаева, как се 
случи така, че избрахте 
хидроинженерството за 
своя професия?

Когато за първи път 

още като ученичка видях 

морето във Варна, усетих 

невероятно привличане. Не 

пропускам да отида всяка 

година и там нищо и никой 

не може да ме разтрево-

жи. Сигурно заради това 

след гимназия исках да уча 

в морското училище във 

Варна, но нямаше прием 

за жени и записах хидрои-

нженерство в София само 

заради водата. Без да си 

представям какво точно 

ще уча. 

Първата година не ми 

беше комфортно, но после 

ми стана изключително 

интересно и се чувствам 

щастлива с избора си. Ви-

наги съм плувала в свои 

води. Хидроинженерство-

то е една прекрасна профе-

сия. Тя те поглъща, зареж-

да, вдъхновява, кара те да 

се чувстваш полезен. Това 

ми се иска някак да обясня 

на младите, защото към 

момента няма интерес 

към нея. Специалността е 

насочена към развитие на 

обществото – хидростро-

ителството дава енергия-

та, топлината, уюта, ВиК 

– жизненоважния ресурс, 

мелиорациите осигуряват 

храната. 

Всъщност Вие започ-
вате кариерата си на го-
лям обект – изграждане-
то на яз. „Доспат-Въча“, 
тогава „Антонивановци“. 
Как се чувствахте там, 
все пак сте жена?

Когато завършвах, 

излязохме общо 12 души 

хидроинженери, от които 

четири колежки отидо-

хме в строителството 

на каскадата „Доспат-Въ-

ча“. Смятам, че всяка от 

нас успя да докаже колко 

полезна може да бъде в 

работата си. Преди нас 

в строителството бяха 

работили и/или още рабо-

теха д-р инж. Людмила Ди-

мова на тунела в „Медет“, 

а след това и проектант 

на съоръжения от каскада 

„Белмекен-Сестримо“, доц. 

д-р инж. Лиляна Шейтано-

ва – на „Студен кладенец“ 

и яз. „Кърджали“ (построила 

е моста над преливника), а 

впоследствие доцент във 

ВИАС, инж. Лиляна Попова 

– на яз. „Кърджали“ и яз. „Ан-

тонивановци“ – изключите-

лен инженер. 

Но е факт, че за нас 

беше трудно не да ра-

ботим, а да стигнем до 

големите съоръжения. А 

отидеш ли там, част от 

теб завинаги остава. Пък 

и имахме хора преди нас, 

които бяха грамотни, тех-

ниците ни въвеждаха нас, 

инженерите, в работата и 

така не се допускаше вери-

гата да се къса. Спомням 

си как това наше поколе-

ние обичаше в някаква сте-

пен дори да издевателства 

над себе си, за да показва, 

че може. 

Обожавали сте рабо-
тата си в планината, но 
сте се върнали да препо-
давате в УАСГ. Защо?

На „Антонивановци“ 

там имаше голям инжене-

рен състав и всичко се из-

пълняваше на високо научно 

ниво. Когато двама колеги 

решиха да правят аспиран-

тура, аз се мотивирах по-

край тях. И после ми хареса 

и в университета. Напус-

нах язовира, когато беше 

почти готов, и след това 

редовно водех студентите 

на практика там.

Но истината е, че не е 

имало ден в моята карие-

ра да не съм ходила с удо-

волствие на работа. Не 

може да бъдеш всеки ден 

щастлив, но въпросът е, 

като отидеш, да се чувст-

ваш добре. Рецензентът 

ми на аспирантурата, коя-

то беше в Минск, проф. 

Фьодор Фьодорович Губин, 

изключителен ерудит, ра-

ботил и в САЩ, ми каза 

за довиждане: „Пожелавам 

Ви да бъдете щастлива в 

работата си.” Тогава се 

зачудих какви ги говори, но 

после осъзнах, че щастли-

вият в работата човек не 

може да бъде дребнав и в 

семейството, защото не 

обръща внимание на бито-

ви проблеми, а и знае гра-

ниците. 

Как си обяснявате за-
губата на интерес към 
професията, която май 
съвсем остава без кадри 
последите години?

Доста помогнаха въз-

никналите спорове за 

това как влияят на приро-

дата язовирите и водните 

централи. През 1985 г. 38 

държави коментираха те-

мата на конференция в Па-

риж, а у нас през 1990 г. се 

заговори, че „Белмекен“ е 

строен вандалски и приро-

дата е унищожена, което е 

пълна глупост. Ние имахме 

разработена методика за 

размера на водите, които 

остават след водоема. И 

винаги работехме с мисъл, 

че реката трябва да ос-

тане географско понятие. 

Факт е обаче, че до даден 

момент нямахме наблюде-

ния какво става след по-

строяването на водните 

съоръжения и през 1985 г. 

почнахме оценки, при които 

излязоха много интересни 

неща и за природата, и 

за икономиката. И да Ви 

кажа - всичко е в полза на 

строителството, защото 

природата е много силна. 

Яз. „Овчарица“ например 

реално се е превърнал в 

резерват именно защото 

го има. Там сега живеят 

105 вида птици, от които 

5 са застрашени в свето-

вен мащаб.

Аз през 1987 г. започнах 

да преподавам дисциплина-

та „Екология и опазване на 

околната среда“ на студен-

ти „ХТС“ като магистра-

тура, днес има специал-

ност „Инженерна екология“. 

От години се занимавам с 

изготвянето на ОВОС и ЕО 

на хидрообекти. И знаете 

ли кое е странното - пра-

вила съм всичко възможно 

да работя с екологичните 

организации, защо смятам, 

че те имат друг поглед, 

който е ценен. Но не знам 

как се създадоха тези у 

нас, на които казваш „Гот-

ви се проект, елате, че-

тете, възразявайте да го 

направим както трябва“. 

Не, те не идват, а после 

на общественото обсъж-

дане протестират. Сти-

гаха дотам, че един еколог 

каза: „Ние сме готови без 

пари камък по камък да раз-

рушим „Белмекен“. 

Тези неща повлияха и на 

младежта в гимназиите и 

университета. Последни-

те 10 г. има по един или 

двама кандидати и това е 

много страшно. Липсата 

на кадри скоро ще доведе 

и до липса на преподава-

тели. Две поредни години 

опитвах да дам стипендия 

на ученик от гимназията, 

която аз съм завършила в 

Шумен, но желаещ не се 

намери. 

От известно време се 
говори, че язовирите са 
опасни, така ли е? 

Ние имаме страхотна 

техническа експлоатация 

на обектите. Тези, които 

строяха, осъзнаваха как-

во създават и го правеха 

с ентусиазъм, знания и 

желание. Когато дойдоха 

австрийци да правят „Цан-

ков камък“, минаха покрай 

„Въча“, с който ние имахме 

основание да се хвалим. И 

не им се вярваше дори. Ка-

заха - руснаци са помага-

ли. Но не, ние, българските 

инженери, сме направили 

21 - 22 комплексни язовира. 

7000 души са завърши-

ли нашата специланост 

от 1949 до 1999 г. и знам 

цифрите, защото бях де-

кан на факултета от 1998 

до 2000 г. 

Разкажете ни малко 
повече от историята на 
хидроинженерството в 
България?

Колко е важен секто-

рът, говори фактът, че 

Висшето техническо учи-

лище през 1942 г. е било 

открито с лекция на проф. 

Тодор Радославов, който 

е хидроинженер – „За во-

дните ресурси на Бълга-

рия и тяхното опазване и 

оползотворяване“. Което е 

описано там, след това се 

следваше. 

От 1920 г. е Законът 

за водните синдикати, а 

инж. Иван Мавров излиза с 

идеята за язовирите „Бел-

мекен“, „Доспат“, „Въча“ и 

„Арда“ през 1935 г. 

Всич ки  признават 

Златния век на българска-

та енергетика от 1949 г., 

когато започва строител-

ството на яз. „Студена“, 

до 1975-а, когато се от-

криха „Белмекен“ и „Въча“ 

и 1995 г. първи агрегат на 

ПАВЕЦ „Чаира“. Благодаре-

ние на тях 3,3 млн. куб. м 

чиста вода е всеки мо-

мент на разположение. 

Така че хора, които са 

милеели за страната, поч-

ти веднага след нейното 

структуриране, са осъзна-

вали колко е важно тя да 

бъде обезпечена с води и 

енергия. 

Хидромелиорациите 
са друга част от Ваша-
та професия, а темата 
за възобновяването на 
системата е актуална 
последните години.

Хидромелиорациите са 

друга болна тема. Писаха 

се стратегии една след 

друга как да преминем 

от крупно земеделие към 

такова за малки стопан-

ства, но е необходимо да 

се мисли не за документи, 

а за реални действия по 

изграждането на систе-

мите за напояване.

Какви са аргументи-
те, с които убеждавате 
студентите да изберат 
Вашата професия?

Нашата специалност 

предоставя възможности 

съобразно нагласите на 

самия човек. Ако не му се 

поема пряка отговорност, 

може да работи в община 

или държавна институ-

ция, ако иска – става про-

ектант, ако желае, отива 

на обектите в планината, 

ако го влече науката, вър-

ви по този път. 

Нашата професия е 

колективна, един строи-

телен инженер може да 

работи и сам даден про-

ект, а язовир сам не може 

да направиш. И това е и 

очарованието.

Може ли енергията 
от водни източници да 
е решение на проблема 
със задаващата се по-
край войната енергийна 
криза?

Хидроенергийните 

обекти са много важни 

за икономиката. Ето на-

пример „Яденица“ - това е 

разширението на долен из-

равнител на „Чаира“ и е из-

ключително нужен обект. 

Но се прави втори ОВОС и 

не минава, защото попада 

в зони на „Натура 2000” и 

трябва да се изработят 

специфични изисквания, 

но няма воля. А без това 

не може да се очаква фи-

нансиране. Впрочем една 

трета от България е за-

щитена територия.

Казахте изключител-
но нужен, защо?

Защото ако „Чаира“ се 

свърже с „Яденица“, може 

да работи не 5 - 6 ч, а 

20 - 22 ч. в генераторен 

и помпен режим. Освен 

това е започнат обект, 

който докъдето е стигна-

то през 2005 г., е изпълен 

перфектно, има и пречис-

твателна станция.

ВЕЦ-овете са важни,  

колкото и да умуват за 

ядрената енергетика, ня-

маме друга алтернатива. 

Яз. „Яденица“ може да оси-

гурява нормален режим на 

работа на ВЕЦ.

Колкото до Зелената 

сделка, България например 

не е подходяща за ветро-

генератори. Вятърът у 

нас няма нито скорост, 

нито плътност. Не сме 

страна на бури и урагани. 

Но слънце имаме дос-
татъчно.

Идеята за възобно-

вяемите източници не 

е нова. Още през 1977 г. 

имахме перспективни 

проучвания в „Енергопро-

ект“ колко малки ВЕЦ-а 

са нужни на страната, 

колко вятърни центра-

ли... Но фотоволтаиците 

са добри само за битово 

потребление. Сега чувам 

за батерии и си мисля, че 

когато се вземат пари, е 

добре те да се влагат, за 

да вдигнеш собствената 

си икономика, а не за да ги 

дадеш, за да купиш нещо.

Доц. д-р инж. Росица Николаева, хидроинженер и до пенсионирането си преподавател в УАСГ: 

Хидроинженерството те поглъща, зарежда, вдъхновява, кара те да се чувстваш полезен
Снимка авторът
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Завършиха най-тънкия 

в света и най-високия не-

бостъргач в Западното 

полукълбо. След като и 

последните елементи по 

фасадата на новата кула 

на 57-а улица в Ню Йорк 

бяха монтирани, строи-

телят обяви, че сграда-

та е готова за нанасяне-

то на обитателите й.

S t e i n way  Towe r  с е 

намира на „улицата на 

милиардерите“ в Ман-

хатън. Зданието, което 

е проектирано от SHoP 

Architects, е високо 435 м, 

а широчината му е едва 

17 м. Именно отношение-

то височина към широчи-

на от 24:1 прави сградата 

най-тънката в света.

Проектът на Steinway 

Tower е представен през 

2013 г., а първата копка е 

направена на следващата 

година. Строителството 

се забавя през 2017 г. по 

финансови причини, като 

в крайна сметка разходи-

те по проекта възлизат 

на около 2 млрд. долара. 

Според SHoP в строи-

телството е използван 

бетонът с най-голяма 

 якост в света. 

Небостъргачът има 

84 етажа и общо 60 апар-

тамента, като 14 от тях 

се намират в прилежа-

щата към него сграда 

Steinway Hall.

Най-евтиното жили-

ще тип студио в сгра-

дата струва 7,75 млн. 

долара, a за по-големите 

цените скачат, дости-

гайки 66 млн. долара за 

пентхаус апартамента. 

Той се простира на три 

етажа, свързани с овал-

но стълбище, и е с площ 

от 660 кв. м. Продаден 

е на чуждестранен ку-

пувач, който е направил 

единствено виртуален 

оглед.

На първите пет ета-

жа на кулата има скъ-

пи  магазини  и  места 

за отдих, в това число 

25-метров басейн и прос-

торен фитнес център с 

тераса.

Сградата се стесня-

ва до плосък ръб на върха. 

Източната и западната 

фасада са облицовани с 

теракота с бронзови ак-

центи и променят цвета 

си под различен ъгъл и 

светлина, докато двете 

стъклени фасади гледат 

към Сентръл парк на се-

вер и Долен Манхатън на 

юг. Интериорът е дело на 

Studio Sofield.

В 435-метровата кула в Манхатън са инвестирани 2 млрд. долара

Три години след опус-

тошителния пожар велико-

лепната парижка катедра-

ла „Нотр Дам“ постепенно 

възвръща красотата си. 

Армия от майстори в сър-

цето на гора от скелета 

работи усилено за повтор-

ното й откриване, което 

все още е планирано за 

2024 г.

Информацията идва 

само дни преди третата 

годишнина от бедствие-

то, което сполетя архите-

ктурното бижу на Европа 

на 15 април 2019 г. То пре-

дизвика безпрецедентна 

вълна от щедрост, като 

до момента са събрани да-

рения на стойност близо 

844 млн. евро от 340 000 

дарители от 150 държави.

Преди да пострада, 

катедралата приемаше 

около 12 млн. посетители, 

1400 служби и 150 концер-

та годишно.

Интердис-

циплинарен екип 

от Университе-

та в Щутгарт, 

Германия, разра-

ботва мащабен 

научноизследо-

вателски проект 

„Хитинов флуид“ 

(Chitinfluid). Ам-

бициозното начинание има за цел да проучи възмож-

ностите на хитина като ресурс за производство на 

многофункционални устойчиви материали, които да 

намерят приложение и в строителството.

Това е основният компонент на рибните люспи 

и външните обвивки на ракообразните и насекоми-

те, който им осигурява едновременно стабилност 

и гъвкавост. Поради ограничената му хранителна 

стойност извличането му с цел производство на 

строителни материали не се конкурира с производ-

ството на храни, при което той представлява по-

скоро отпадъчен продукт.

Той е едновременно гъвкав, лек и стабилен – иде-

алните качества за всеки строителен материал. 

Чрез химическа модификация става огнеупорен, ме-

ханично много здрав и за разлика от синтетични-

те полимери може да се компостира. Имено тези 

естествено добри негови свойства събуждат ин-

тереса на учените в търсенето им на биологични, 

възобновяеми и устойчиви суровини с приложение в 

строителството. Материалите на хитинова основа 

могат да се използват в добавка с бетон, а също и 

за фасадите на сгради.

Екипът демонстрира първите си успехи през ля-

тото на 2021 г., когато в университетския кампус е 

изложена първата структура, изградена с компонен-

ти от иновативния материал. Павилионът BioMat е 

лека конструкция от гъвкава, двойно извита реше-

тъчна обвивка, изработена от биокомпозитни про-

фили от естествени влакна. 

Виетнамското сту-

д и о  V o  Tr o n g  N g h i a 

Architects построи пави-

лион на входа на курорта 

Grand World Phu Quoc на 

остров Фу Куок, който 

служи като „център за 

добре дошли“. Арки, ку-

поли, извити стени са 

образувани от 42 000 

бамбукови пръчки. От-

ворената фасада и ка-

пандурите пропускат 

светлина, като помагат 

за осветяване на 1460 

кв. м. 

Идеята е била да се 

проектира съоръжение, 

което „илюстрира виет-

намската култура и се 

превръща в ярък запом-

нящ се символ. Арка води 

до две зали. Едната е във 

формата на лотос, дру-

гата е барабан донг шон. 

Тези скулптурни празни-

ни представляват тра-

диционните символи на 

Виетнам. Бамбуковата 

рамка създава вътрешно 

пространство, което из-

глежда отворено и про-

зрачно благодарение на 

мрежестата структура, 

позволяваща на светли-

ната да навлиза красиво 

и осигурява естествена 

вентилация. 

Павилионът Phu Quoc 

е един от многото про-

екти на Vo Trong Nghia 

Architects, който използ-

ва бамбук. Това дърво 

расте  изключително 

бързо в тропическия кли-

мат на Виетнам и спо-

ред дизайнерите е най-

подходящо за създаване 

на полуоткрити прос-

транства. При изграж-

дането на  павилиона 

архитектите прилагат 

методи, усъвършенст-

вани  през  годините . 

Те обаче смятат този 

проект за по-сложен от 

предишните заради „хи-

бридните структурни 

системи“. Конструктив-

ните елементи са свър-

зани с въжета и бамбуко-

ви щифтове.

Културният център 

и хотел Sara Kulturhus в 

Северна Швеция е една 

от най-високите дървени 

сгради в света, която се 

превърна и в междунаро-

ден ориентир за устойчи-

ва архитектура и строи-

телство и още преди да 

отвори врати, спечели 

различни награди.

Завършеният наскоро 

проект на White Arkitekter 

е изграден само за 5 годи-

ни. На 30 000 кв. м се по-

мещават художествената 

галерия Skelleftea, музеят 

Anna Nordlander, театъ-

рът Vasterbotten, новата 

градска библиотека и хо-

тел Wood с ресторант, 

СПА и конферентен цен-

тър.

Об е к тъ т  е  ва же н 

край ъгълен камък за архи-

тектурното бюро, което 

преследва идеята, че от 

2030 г. всички проекти 

трябва да бъдат с положи-

телен климатичен баланс. 

Уникалното е, че въглерод-

ните емисии, причинени 

от сградата, няма да бъ-

дат просто компенсирани. 

След 50 г. експлоатация 

Sara Kulturhus става кли-

матично положителна, а 

е проектирана да издържи 

поне 100 г. 

20-етажният хотел е 

изграден от сглобяеми 3D 

кръстосано ламинирани 

дървени модули, подреде-

ни между две асансьорни 

шахти. Те също са израбо-

тени от кръстосано ла-

миниран дървен материал. 

Долната част на здание-

то, в което се помещава 

културният център, има 

сглобяема дървена кон-

струкция със стълбове и 

греди и плъзгащи се стени 

от кръстосано ламиниран 

дървен материал.

„Sara Kulturhus е по-

строена от масивно дърво 

не само заради зрелищна-

та фасада. Масивни коло-

ни, греди, плочи и стени 

оформят пространство-

то и му придават уникален 

израз. То е солидно, топло 

и човешко и можете да 

го почувствате“, казват 

Робърт Шмиц и Оскар Но-

релиус, водещите архите-

кти в White Arkitekter.
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Пролетта е времето да 

се погрижим за цветните 

лехи в двора. Какъвто и да е 

размерът, разположението 

или формата на един пар-

цел, има универсални идеи 

и комбинации, които могат 

да го превърнат в приказно 

място, при това лесно, без 

грижата по поддръжката му 

да отнема цялото Ви време.

Какви видове да избе-
рем?

Изборът на храстовидна 

растителност, която вирее 

целогодишно, определено е 

това, на което трябва да 

заложите, когато планира-

те схемата за озеленява-

не. Трайните насаждения 

се нуждаят от минимални 

грижи и поливане. От клю-

чово значение е да се на-

прави правилен подбор за 

климатичната зона. Едно 

от универсалните решения 

е тлъстигата, или т.нар. де-

белец - перфектно растение 

с форма на купол, което се 

нуждае само от малко лю-

бов. От ранна пролет може 

да краси двора, а в края на 

лятото се покрива с краси-

ви розови цветове, които до-

бавят изтънчена нотка към 

пространството. 

Кълбовидната туя е дру-

го нискорастящо, сферично 

и вечнозелено растение, кое-

то е перфектно решение за 

оформяне на пътеки или за-

садено в предната част на 

двора.

Котешката мента пък 

е любител на слънцето и 

цъфти в пленителни си-

ньо-лилави цветове в края 

на пролетта. Не изисква 

особени грижи и може да 

вирее в различна по състав 

почва.

Много добър избор за 

засаждане покрай стени, 

огради или ъглите на гради-

ната е хортензията. Осо-

беното е, че обича добре 

дренирана почва и слънце. 

Красивите й цветове, на-

подобяващи помпони, из-

глеждат перфектно във 

всяко пространство.

Как да проектираме?

Освен избора на подходя-

ща растителност допълни-

телното оформление също е 

от значение. Кантирането на 

бордюрите с павета, камъче-

та или обработката на трев-

ната площ с добре поддържан 

райграс ще направи чудеса за 

подчертаване на външния вид 

на цветните лехи.

Водопадче или друга 

водна каскада дава допъл-

нителен визуален чар и „жи-

вот“ на пространството. А 

осветлението е почти за-

дължително. С LED спотове 

с ниско напрежение или друг 

тип декоративни лампички 

се постигат различни свет-

линни ефекти.

Добавянето на „надежд-

ни“ вечнозелени растения, 

като чемшир, азалии, тис 

или ароматния храст Дафне, 

винаги е добро решение.
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Една от най-бляскавите 

представителки на съвре-

менния дизайн – Патриция 

Уркиола, наскоро завърши 

впечатляващата трансфор-

мация на хотел Haworth в 

град Холанд, щата Мичиган, 

САЩ. Това е и първият про-

ект на испанката в района.

Обектът е разположен в 

непосредствена близост до 

езерото Мичиган. Уркиола е 

превърнала Haworth в нова ло-

кация на дизайна, който при-

влича гости от целия свят. 

От основаването си хоте-

лът е припознат като бизнес 

дестинация и международен 

конферентен център. В него 

се организират множество 

събития, семинари и бизнес 

срещи. Затова има 13 конфе-

рентни зали, които могат да 

посрещнат стотици гости.

Топ специалистът Пат-

риция Уркиола не пести 

усилия и въображение, за да 

изпълни целта си – да го пре-

върне в 

дизайнерско бижу с инте-
риор, който дава усещане-
то за домашен уют. 

С вдъхновяващата й на-

меса Haworth предлага доза 

качествен дизайн, без да съз-

дава впечатление за претен-

циозност.

При реновацията Уркиола 

тотално променя фоайето, 

където създава чисто ново 

кафене с пълен набор от 

услуги, достъпно за всички. 

В духа на новото време на 

първото ниво обособява и 

зона със споделени работни 

станции и кътове за срещи 

и комуникации.

Грандиозна вита стълба 
служи като драматична 
фокусна точка. 

На втория етаж са раз-

положени 48-те хотелски 

стаи. Оформлението на 

всяка от тях е замислено 

да насърчава гостите към 

релакс и почивка. Атмосфе-

рата както в стаите, така 

и в целия хотел се опреде-

ля от комбинацията между 

спокойната цветова пали-

тра, топли мебели и изиска-

ни щрихи.

Мястото е обзаведено с 

висок клас мебели - има мо-

дели на Poltrona Frau, Capellini, 

Cassina и Janus et Cie.

Осветлението е от 

Pablo Designs, килимите са 

от Gan, а текстилът – от 

Kvadrat.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ФОРУМ ТЕМА

Инж. Ангел Джоргов, 
зам.-кмет на София 
по „Обществено 
строителство“

Х Национална среща на 
главните архитекти и 
експертите по устройствено 
планиране от общините

Общински 
бюджети – 
2022 

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 
статуетка на Уста Кольо 

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

ББАПБ „Медия 
на годината“ за 
2014 г. за принос 

в областта 
на пътната 
безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите 
в България  и на Висшия съдебен съвет за 
публикация в централния печат на правна те-
матика и за точно и обективно отразяване 
дейността на съдебната система

Наградата за 2014 г. на Национал-
ната асоциация на медиаторите 
и Съюза на юристите в България 
за специален принос и подкрепа за 

утвърждаване на медиацията
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През май ще се прове-

де най-мащабното тан-

цово шоу, което някога 

е правено в България. 

Спектакълът НИНА на 

PRJCT 360 ще премине 

през четири града – Ва-

рна (24 май), Бургас (25 

май), Пловдив (26 май) и 

София (28 май). НИНА ще 

изуми и най-взискателния 

зрител с авторската си 

хореография с енергични 

масови номера, нежни ду-

ети и акробатични сола. 

Действията ще се разви-

ват на двуетажна сцена 

с вътрешни лабиринти, 

облицована с големи LED 

екрани, транслиращи спе-

циално изработено съдър-

жание. Всички картини, 

които зрителите ще на-

блюдават, ще са толкова 

реални, че в един момент 

ще се почувстват като 

част от завладяващата 

история. И всичко това 

е подплатено с бляскави 

костюми.

Танцовият спектакъл 

разказва за обикновено 

момиче, поставено пред 

избора – да продължи да 

играе по правилата и да 

посрещне несгодите, пред 

които животът я изправя, 

или да отмъсти на съд-

бата и да вземе всичко в 

ръцете си на всяка цена. 

НИНА обещава неочак-

вани сюжетни обрати, 

детективски разследва-

ния, любовни истории и 

ослепителни картини на 

холивудски живот. Шоу-

то ще пренесе публиката 

в бляскавата атмосфера 

на бродуейско кабаре с 

присъщите му елементи 

на разкошни костюми, фе-

номенална музикална се-

лекция и стилни танцови 

изпълнения.

Хореографският със-

т ав  н а  PR J CT 3 6 0  с е 

състои от трима души, 

работещи в различни тан-

цови направления - Росица 

Терзийска (класически и 

джаз техники, джаз фънк, 

контемпорари хореогра-

фия), Симона Георгиева 

(хип-хоп и ърбан хореогра-

фия) и Васил Золумов (хип-

хоп, ърбан и съвременна 

хореография).

Този юли Тор се завръ-

ща гръмотевично на голе-

мия екран. Превърнал се 

във всеобщ фаворит на фе-

новете на Марвел вселена-

та, един от най-важните 

членове на оригиналния 

екип на Отмъстителите 

се отправя на ново самос-

тоятелно приключение с 

„Тор: Любов и гръмотеви-

ци“. Филмът е директно 

продължение на хита от 

2017 г. „Тор: Рагнарок” на 

носителя на „Оскар“ Тайка 

Уайтити, който отново 

застава на режисьорско-

то място. В пелерината 

на Бога на гръмотевиците 

за девети пореден път ще 

видим харизматичния ав-

стралиец Крис Хемсуърт. 

Този път обаче Тор няма да 

е единственият, достоен 

да върти емблематичния 

чук Мьолнир.

След събитията от 

„Тор: Рагнарок” и „Отмъс-

тителите: Краят“ Богът 

на гръмотевиците се 

оказва на кръстопът, не-

сигурен как да продължи 

с живота си. Той оставя 

Валкирия (Теса Томпсън) 

като владетел на Нов Ас-

гард и се отправя на пъ-

тешествие с Питър Куил 

(Крис Парт) и останалите 

Пазители на галактиката, 

надявайки се отново да 

открие призванието си. 

Скоро съдбата го среща 

с астрофизика и негова 

бивша приятелка Джейн 

Фостър, в чиято роля се 

завръща носителката на 

„Оскар“ Натали Портман. 

Фостър се подлага на ле-

чение, но междувременно 

се превръща в Богинята 

на гръмотевиците, още 

позната като Могъщия 

Тор.

Наред с  Крис Хем-

суърт, Натали Портман, 

Теса Томпсън и Крис Прат 

завръщане в познати роли 

правят Карън Гилън (Небю-

ла), Джейми Александър 

(Сиф), Пом Клементиеф 

(Ментис), Дейв Батиста 

(Дракс), Шон Гън (Краглин), 

Вин Дизел (Грут), Брадли 

Купър (Рокет), Джеф Гол-

дблум (Грандмастър), Тай-

ка Уайтити (Крог), Питър 

Динклидж (Ейтри), а сред 

новите попълнения са но-

сителите на „Оскар“ све-

товни звезди Крисчън Бейл 

като злодея Гор и Ръсел 

Кроу като Зевс.

Страницата 
подготви
Десислава 
Бакърджиева

Благодарение на съ-

трудничеството с Нацио-

налния археологически ин-

ститут с музей към БАН 

Вълчитрънското златно 

съкровище може да бъде 

видяно от посетителите 

на Националния историче-

ски музей в новото експо-

зиционно пространство, 

представящо тракийска-

та култура през Късно-

бронзовата и Ранножеляз-

ната епоха.

Вълчитрънското злат-

но съкровище е едно от 

най-енигматичните, от-

кривани в българските 

земи. Намерено е случайно 

през 1924 г. при обработ-

ка на земя около с. Вълчит-

рън, Плевенско. То е с общо 

тегло 12,4 килограма и се 

състои от тринадесет 

предмета – седем капака, 

голям съд (кантарос), че-

тири чаши и трисъставен 

съд. Първоначално откри-

вателите се съмняват, че 

предметите са от злато. 

Това довежда до решение-

то някои от капаците да 

бъдат отрязани с лозар-

ска ножица и парчетата 

да бъдат занесени в Пле-

вен, където е потвърдено, 

че материалът е злато. 

Плевенски златар инфор-

мира Народния археологи-

чески музей в София и на 7 

януари 1925 г. съкровище-

то е занесено там, като 

отрязаните парчета от 

него така и не са откри-

ти.

Съкровището от Въл-

читрън е един от най-яр-

ките и интересни образци 

на древната торевтика 

(изкуството на обработ-

ка на метала), познати 

днес. Сред изследовате-

лите все още продължава 

дискусията за датиров-

ката на производство на 

съкровището. Част от 

учените поставят изра-

ботката му в периода на 

Средната бронзова епоха 

(2000 и 1600 г. пр.Хр.), до-

като други се обединяват 

около периода на Късната 

бронзова епоха (1600 – 

1200 г. пр.Хр.)

Независимо от всички 

теории Вълчитрънското 

съкровище заедно с Пана-

гюрското златно съкрови-

ще са най-великолепните 

паметници на тракийска-

та култура.

Експозицията може да 

бъде видяна в Национал-

ния исторически музей до 

есен та на 2022 г.
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 6500 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1100 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 550 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 275 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 140 лв.

3. ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА 

1/2 страница 254х187 мм – 1000 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 250 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 60 лв. 

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД 
е сертифицирано за 
устойчиво управление на 
събития по стандарта ISO 
20121 от Bureau Veritas 
Certification.

BG.121357Q/U

Вестник „Строител“ е 
произведен в условията 
на система за управление, 
сертифицирана от Bureau 
Veritas Certification по 
стандарта ISO 9001.

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите 
(дизайн, текст) се подават до вторник същата седмица.

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,30 лв./бр.

Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,35 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,45 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 350 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала – 500 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала – 800 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1500 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Цена – 2500 лв./1 година

СТРАНИЧНИ
Цена – 2000 лв./1 година
              350 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ 
НА НОВИНА/РЕКЛАМА В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 200 лв.

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

www.vestnikstroitel.bg

В сила от 1 януари 2022 г.


